1

Magazine van vereniging van kleinere grafische ondernemingen / verschijnt driemaal per jaar

2017

GA JE MEE
NAAR TEXEL?
ALLEBEI EEN BOTERHAM - Frans van Meltvoort
CREATIEF SCRUMMEN - Caravan2Business
KOM MAAR OP - Eigenwijze Evenementen

CREATIEF SCRUMMEN

INSPIRATIEBIJEENKOMST

EVENEMENTEN

8 12 10

INHOUD

3 VOORZET
4 BIJZONDER DRUKWERK
6 INSPIREREN
8 INSPIRATIEBIJEENKOMST
10 CREATIEF SCRUMMEN
12 EVENEMENTEN
14 PRINT EN SIGN NIEUWS
15 VAKBEURS

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 CONTACTADRES vkgo-secretariaat,
Postbus 5135, 1410 AC Naarden, T (035) 695 40 04, E info@vkgo.nl

VKGO MET DE V VAN VUUR!

1

De eerste bijeenkomsten in 2017 zitten erop. Ik was op de Graficus
vakdag in Nieuwegein, een ontmoetingsplek van grafisch Nederland zullen
we maar zeggen. Op zo’n dag doe je een rondje stands, komt ‘jan en
alleman’ tegen op het terrein van print en sign. Veel gesprekken gevoerd.
Ik hoor een positiever geluid uit de verschillende -veel te hoge- stands
komen. “Change is the new default" hoorde ik trendwatcher Richard van
Hooijdonk zeggen. Ik knoopte het in mijn oren. Ik was getuige van de
geboorte van Brink Omega van Poecke. Wat een stoere gozer is dat zeg!
Direct op gewicht om in de juiste termen te spreken! Gefeliciteerd Remco
en Brenda. Twee vkgo leden die samengaan!
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In maart staan we met de drukwerketalage van de vkgo op de grafische
vakbeurs in Gorinchem. We tonen er nicheproducten van leden. Na de
aanmelding hiervoor stroomden inzendingen binnen! Meer dan 300
onderscheidende grafische producten van leden vormen de etalage.
Op de site alles gerangschikt en op een mooie Z-fold inspiratie voor de
bezoeker. Doel? Maak kennis met de makers van drukwerk in de bredere
zin van het woord.
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het week 7 van 2017. De energie spatte
van de eerste zeven weken af. Laten we deze trend maar vasthouden!
Ik ben vóór. Hoe? Gewoon met de v van vuur en van vkgo!
Tot op de beurs
P.S. week 14 kent 2 weekenden, een weekendje Texel
op 6 en 7 april (do/vr): mis dit niet. Voor leden
gratis! Ooit gescrumd? Nee? Kijk even op
vkgo.nl/agenda/25-jaar-vkgo-op-texel
Toob Alers
Voorzitter
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Kreeg van de jongens van Multicopy, Gerard en Jan, een mooi compliment,
die vkgo blijft een actieve club klein maar prikkelend zichtbaar!
Een dag later (hoe plan je het?) een ledenbijeenkomst bij DPN Rikkenprint
in Nijmegen. Een prima opkomst: meer dan 30 deelnemers. Ook hier
samensmeltingen van partijen die in een mooi “blurring”concept de
markt veroveren. Hans Nieuwenburg, oud waterpoloër, liet het bloed in
de aderen sneller stromen. Er was vuur te bespeuren bij de deelnemers.
En Henk Oosterhuis had even een ledenrondje 25 km rondom de locatie
afgebeld, wat zichtbaar resultaat had.
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FRANS VAN MELTVOORT, DRUKKERIJ VAN MELTVOORT

‘IK MAAK GRAAG GEBRUIK VAN DE
DRUKCAPACITEIT BIJ COLLEGA’S’
BIJZONDER DRUKWERK

TEKST EN BEELD: ARTHUR LUBBERS

Als kind liep Frans van Meltvoort al rond in de drukkerij
van zijn vader. Eén les heeft hij goed onthouden: zoek de
samenwerking met collega-ondernemers. ‘Als jij zorgt dat ik
aan mijn klant netjes kan leveren voor de correcte prijs, dan
verdienen we allebei een boterham.’
Zijn vader had een bakkerij tot in de jaren ’60 maar kon
de lange dagen moeilijk combineren met het gezinsleven.
Een oom van zijn vader – zelf chef bij de missiedrukkerij in
Jakarta – bracht zijn vader op het idee om de bakkerij om te
bouwen tot een drukkerij. En dus loopt Frans al sinds zijn 8e
rond in de drukkerij. Hij verrichtte alle mogelijke hand- en
spandiensten, waste ’s avonds de machines, ging naar de
grafische MTS in Eindhoven en moest van vader het vak
leren bij collega’s buiten de deur. Het sprak voor zich dat
de oudste zoon in de familie vervolgens in 1994 de zaak
overnam. Hoewel? ‘Als ik geen drukker was geworden was
ik misschien wel gaan vliegen, dat is toch ieders jongens-

droom’, bekent Frans. Niet dat hij niet van het grafische vak
houdt, integendeel. ‘Mijn hart gaat uit naar de techniek.
Ik vind het mooi om grafische oplossingen te bedenken om
iets te maken waarvan een collega zegt ‘dat kan niet’.’

OCTOPUS
De drukkerij, half verscholen achter het ouderlijk huis in
Veghel, verzorgt uiteenlopende communicatiemiddelen
van huisstijldrukwerk, flyers, brochures, signproducten tot
metalen borden en roestvrijstalen wanden. Het bedrijf mag
namen als Sligro, Mars, Kuehne + Nagel, het Ministerie van
Defensie en de Technische Universiteit tot haar klantenkring
rekenen. ‘Wij zijn een reguliere drukkerij, maar kunnen
kleine en grote klanten 100% bedienen, ontzorgen en
adviseren.‘
Drukkerij van Meltvoort onderscheidt zich niet door de
persen die in Veghel draaien – twee-kleurenpersen in A3-

en een in 50/70 cm formaat. – ‘Nee, ik investeer niet veel
in ijzer. Mijn sterkste kant is meedenken met de klant en
samenwerking zoeken met collega’s om de beste oplossing voor de klant te vinden. Ik heb een groot netwerk van
collega-grafische bedrijven en andere ondernemers waar
ik mee samenwerk.’
Frans vergelijkt zijn bedrijf met een octopus, de kern (het lijf)
is zijn bedrijf en de tentakels zijn netwerk, de samenwerking
met andere grafische bedrijven en ondernemers. ‘Daardoor
kunnen wij iedereen bedienen en eigenlijk alles leveren.’
‘Want als je puur naar de techniek kijkt die wij in eigen huis
hebben, dan zou je zeggen ‘die heeft geen bestaansrecht!’
Ik krijg dat ook regelmatig van collega’s te horen; een eenmanszaak in de grafische industrie – hoe kan dat? Dat snapt
niemand. Mijn antwoord aan collega-drukkers is dan altijd;
als jij zorgt dat ik aan mijn klant netjes kan leveren voor de
correcte prijs, dan verdienen we allebei een boterham.’

CAPACITEIT COLLEGA’S GEBRUIKEN

ADVIES GEVEN
‘Ik wil de klant ontzorgen, blij maken, daar gaat het mij
om. En als de klant blij is, dan staat de prijs op plaats twee.

De klant is best wel bereid iets meer te betalen als hij ziet dat
daar ook iets tegenover staat. Daarom probeer ik altijd de
klant te adviseren, met voorstellen te komen, laten zien hoe
het ook anders zou kunnen. Maar wel rekening houden met
de portemonnee vanTEKST
de klant.
EN FOTOGRAFIE:
En daar zijn XXXXXX
klanten wel van
gecharmeerd.’

DRUKWERKMAKELAAR
Belangrijk voordeel voor Frans van Meltvoort is dat hij niet
‘vastzit’ aan zijn machinepark. Dat beseft hij zelf maar al te
goed. ‘Alles wat hier staat is betaald. Ik voel niet de hete
adem van banken in mijn nek. Dus het gaat mij echt niet
om persvulling.’ Frans speelt zelfs met de gedachte om het
helemaal anders te doen. ‘Misschien word ik wel drukwerkmakelaar en ga ik mijn productie elders onderbrengen. De
klanten heb ik al en het is voor hen niet belangrijk waar de
productie van hun drukwerk gebeurt.’
Drukkerij van Meltvoort heeft ook andere tijden gekend
waar er drie man personeel rondliepen. ‘Natuurlijk, de vette
jaren zijn voorbij en komen ook nooit meer terug, maar
wij mogen heel tevreden zijn. Wij hebben het altijd goed
gehad, ook in de tijd dat de omzet en het personeelsbestand
terugliep.’

RESERVIST LUCHTMACHT
En het vliegen? ‘Dat is en blijft mijn hobby. Ik ben reservist
bij de Groep Luchtmacht Reserve, waar ik onder meer als
instructeur les geef, ceremoniële en bewakingstaken vervul.
En als het drukken ooit ophoudt, kan ik altijd nog meer gaan
werken voor Defensie.’ Vooralsnog houdt Frans het bij zijn
eigen Ultravia Pelican waarmee hij regelmatig vliegt. ‘Ik ben
gelukkig en gezond en als ik lekker mag blijven vliegen en
dan ‘even met mijn vrouw koffie ga drinken op Texel’ dan
ben ik toch een bevoorrecht mens?!’

‘Misschien word ik wel drukwerkmakelaar
en ga ik mijn productie elders onderbrengen’
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Frans van Meltvoort staat graag zelf achter de pers, maar hij
is in de eerste plaats ondernemer en daarom zoekt hij altijd
naar de beste oplossing voor de klant. ‘Wat ik vooral van
mijn vader heb geleerd is samenwerken. Het maakt mij niet
veel uit of ik het drukwerk zelf maak of niet. Ik maak graag
gebruik van de capaciteit van collega-drukkers. En die collega’s zijn ook blij dat in de mindere uurtjes hun persen gevuld
worden. Zo plukken wij daar allebei de vruchten van.’ Voor
de kleinere oplagen digitaal drukwerk werk ik samen met
onder meer Wihabo, die denken ook goed mee en daarom
hebben we samen de juiste chemie.’
Frans heeft naar eigen zeggen met verschillende collega’s
een hechte band opgebouwd. Bang dat collega-drukkers
met zijn klant aan de haal gaan is hij dan ook niet. ‘Dat doet
iemand maar één keer, dan is het over. Maar ik heb het nog
nooit meegemaakt. Sterker nog, collega’s laten het mij zelfs
weten als een klant direct bij hen komt. Ik heb alleen maar
positieve ervaringen met samenwerking in de grafische
industrie.’
Dat is overigens ook wat Frans waardeert aan de VKGO.
‘Daar komen collega’s van verschillende disciplines bij elkaar
en hoor ik wat zij allemaal kunnen. Daar kan ik weer gebruik
van maken. Naast dat de bijeenkomsten prettig en gezellig
zijn, is het ook bedoeld om kennis te delen.’

‘..af en toe ga ik even met mijn vrouw
koffiedrinken op Texel’
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Inkt van groenten
Elk jaar gooien we 1,3 miljard ton voedselresten weg. De Verspillingsfabriek
in Veghel, een initiatief van Hutten Catering, wil daar iets tegen doen. Zij
brengen het merk Barstensvol op de markt, dat zijn soepen gemaakt van
afgekeurde groenten die anders zouden worden weggegooid. Deze worden
verkocht bij Emté. Om de boodschap nog beter onder de aandacht te brengen
heeft reclamebureau Fama bedacht om ook eens de inkt die gebruikt wordt
voor het drukken van de soepverpakking van diezelfde restgroente te maken.
De gebruikte druktechniek is zeefdruk.

Flexibele, onbreekbare
display uit Japan

Inkless: printen zonder inkt

Japan Display, een joint venture van Sony,

De Delftse TU-spin-off Inkless ontw
ikkelde een printer die geen inkt of tone
r
gebruikt. Ze branden de letters met
een
zeer nauwkeurige laser in het papier,
‘Carboniseren’ heet dat. Deze inktloze
printtechnologie biedt veel voordelen.
Cartridges, toners of speciale coatings
op het papier zijn niet meer nodig, wat
een enorme milieuwinst oplevert. Inkless
heeft hiermee de NU.nl Startup Awa
rd
2017 gewonnen. De vakjury noemde het
een ‘revolutionair idee’ dat ‘impact kan
leveren op de manier waarop we omg
aan
met inkt en daarmee zorgen voor het
klimaat.

Toshiba en Hitachi, heeft naar eigen zeggen dé
oplossing gevonden voor flexibele schermen in
mobiele apparaten. Hun vinding genaamd Full

INSPIREREN

Active Flex zou een flexibele plastic display zijn
met een onbreekbaar scherm.
In plaats van glas wordt voor het LCD-scherm
aan beide zijden plastic gebruikt, wat het buigbaar maakt. Het is (nog) geen oprolbaar scherm,
waar in de industrie al wel wordt gedacht, maar
het buigzame display maakt andere vormen
mogelijk. Belangrijkste voordeel is natuurlijk dat de
display niet meteen breekt als de smartphone eens
op de grond valt. In 2018 kan het flexibele scherm
in productie gaan en meerdere smartphone producenten
zouden geïnteresseerd zijn.

De wijnfles die door de brievenbus past
De Londense start-up Garçon Wines, heeft een wijnfles

18- tot 40-jarigen, die wonen en werken in de stad en

ontworpen die via de brievenbus kan worden bezorgd. De

een druk leven hebben. De doelgroep is geïnteresseerd

fles heeft een inhoud van 750 ml en ziet eruit als een klassieke

in het proeven van verschillende soorten wijnen, en daar

Bordeaux-fles maar is dunner en langer, zodat de wijnfles door

speelt Garçon Wines op in. De start-up richt zich vooral

de brievenbus past. De oprichters van de start-up kwamen op

op het verkopen van abonnementen. Als onderdeel van

het idee toen een bevriende wijnliefhebber klaagde, dat het

de abonnementsdienst

moeilijk was om wijn te bestellen. De wijn kon niet naar zijn

worden verschillende

kantoor worden gestuurd en als de bestelling naar huis werd

soorten wijnen, die

gestuurd was hij vaak niet thuis. Toen kwamen de oprichters

afgestemd zijn op de

van Garçon Wines op het idee om wijn te ontwerpen die door

voorkeur van de klant,

de brievenbus past, zodat het altijd bezorgd kan worden.

wekelijks thuisbezorgd

Uit onderzoek blijkt, dat de doelgroep vooral bestaat uit

door de brievenbus.

Lexus gewrapt met ledfolie
Lexus heeft onlangs een oogverblindende Lexus LIT IS met 41.999 programmeerbare leds
gemaakt, waarmee animaties kunnen worden weergegeven die reageren op geluid en beweging.
Opvallend is hij zeker, deze verlichte Lexus LIT IS. De auto is te zien in een videoclip van de Britse
zangeres Dua Lipa, gemaakt voor haar hit ‘Be the One’, waarin de auto een opvallende rol speelt
en te zien is hoe de muziek wordt begeleid door een lichtshow op de wagen.

Signbedrijf begint met
printen van vinylvloeren

Digitaal textures en vernissen
Naast vernissen en metallic print, is het nu ook mogelijk textures te
printen. Textures werden traditioneel gefabriceerd met speciale preeg-

Een vinylvloer met ski’s voor de wintersport-

technieken, maar productieprinters van Domino, Landa en Direct Color

liefhebber, of een vloerbedekking met een hole

Systems kunnen dat ook digitaal fabriceren. Er zijn nog wat beperkingen,

voor de golffanaat. Het bedrijf M4FOUR in

zoals de maximale laagdikte en de productiesnelheid die lager is dan van

Kolham heeft een hightech faciliteit voor het

flexopersen met inline veredeling. Gecombineerd met personalisatie-

bedrukken van gepersonaliseerde vinylvloeren

technieken ontstaan er compleet nieuwe toepassingen, zoals labels voor

in gebruik genomen. Met hulp van de NOM,

bijzondere wijnen en luxe verpakkingen voor dure modeartikelen.

GROEIfonds en Provincie Groningen, is geïn-

Belangrijk element is ook de bescherming tegen namaakartikelen.

neming staat een printstraat, waarmee vloeren
snel en haarscherp geprint kunnen worden.
Het bedrijf in Kolham was aanvankelijk gespecialiseerd in grote formaten prints, waaronder
kleine oplages vinylvloeren. Het bedrijf zag een
gat in de markt voor gepersonaliseerde vinylvloeren en ontwikkelde een eigen productielijn.

Grootlicht sticker

ruikers die
een ware plaag: wegmisb
In China is het blijkbaar
otlicht
zitten rijden met het gro
achter andere auto's gaan
stickers
ben een oplossing bedacht:
heb
s
per
ko
ver
line
On
n.
aa
auto die in
op de achterruit van de
met enge taferelen voor
ichten als
aar zijn maar meteen opl
het donker niet echt zichtb
r niet
. Succes verzekerd! Maa
zet
op
t
ich
otl
gro
n
zij
iemand
weggen schrikreacties bij andere
altijd verstandig. Het ka
woordelijk
de automobilist wel verant
bruikers uitlokken waar
tch Cowboys)
voor is. (inspiratiebron: Du

Bubbeltjespapier alternatief voor plastic
Iedereen kent het plastic bubbeltjesmateriaal (noppenfolie) dat wordt

men dus papiervezels als bescherming. De bescherming zou

gebruikt ter bescherming van producten tijdens de postverzending.

minstens zo goed zijn. En het is veel milieuvriendelijker omdat

Emailers Packaging in Engeland heeft een duurzamer alternatief bedacht;

gebruik wordt gemaakt van biologisch afbreekbaar papier.

bubbeltjes beschermingsmateriaal van papier. In het papier wordt een

Emailers Packaging verwacht veel van dit nieuwe verpak-

bubbeltjes-textuur gepreegd die als een beschermkussentje voor het te

kingsmateriaal voor dm-toepassingen bijvoorbeeld en heeft

verpakken product fungeert. In plaats van plastic luchtbubbels gebruikt

hiervoor een eigen machine gebouwd.
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innovatieve techniek. Centraal in de onder-
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vesteerd in de opstart en ontwikkeling van de
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VKGO-leden wonen de presentaties bij in de bioscoopzaal achter de ‘modellenkamer’.

Gastheer voor de inspiratiebijeenkomst van de VKGO op
9 februari was DPN-Rikken Print in Nijmegen - een moderne
drukkerij met alle disciplines onder één dak. Rode draad
van de bijeenkomst: samen kun je meer! En dat is ook de
strekking van het verhaal van waterpoloër en Olympiër
Hans Nieuwenburg.
De ruim 30 aanwezige VKGO-leden werden welkom geheten
door VKGO-voorzitter Toob Alers bij DPN-Rikken Print, een
indrukwekkend bedrijf in een prachtig ruim pand in Nijmegen.
‘Dit bedrijf heeft een fantastische transformatie doorgemaakt’, zei Alers terecht. Want DPN-Rikken Print is uitgegroeid tot een ‘nieuw’ grafisch begrip in de regio Arnhem/
Nijmegen.
Het bedrijf heeft vier disciplines onder één dak; offsetdrukwerk in het 50/70 cm-formaat, zwartwit digitaaldruk, digitale
kleurendruk en sign. Én de afwerking gebeurt ook in huis.
‘Wij kunnen onze klanten totaal ontzorgen want wij hebben
alle grafische producties in huis. We merken aan de klanten
die wij hier ontvangen dat zij dat heel prettig vinden’, vertelt
René Jeurissen trots. Samen met Theo Basten en Antoine
Haggenburg vormen zij de 3-koppige directie en geven
zij leiding aan 31 medewerkers.

‘PERFECTE AANVULLING’
Voor het ontstaan van het huidige DPN-Rikken Print moeten
we terug naar 2014, toen René Jeurissen (DPN) en Antoine

Haggenburg (Drukkerij Manta) besloten samen te gaan.
Vervolgens namen zij twee failliete Nijmeegse drukkerijen
over, eerst Trioprint en later Drukkerij Efficiënt, beide
drukkers in het 50/70-formaat. Ondertussen verhuisde het
bedrijf naar de huidige ruime locatie aan de Kerkenbos in
Nijmegen.
En sinds 1 oktober afgelopen jaar is daar Rikken Print uit
Gendt bijgekomen, een drukkerij die met haar creatieve
offsetdrukwerk en sign volgens Jeurissen ‘een perfecte
aanvulling’ vormt.En daar denkt Theo Basten (Rikken Print)
net zo over. ‘ Ik runde de toko alleen en na moeilijke jaren –
waarin het net als voor andere grafische bedrijven behoorlijk
bikkelen was – zocht ik naar meer samenwerking. En met
René (Jeurissen) en Antoine (Haggenburg) had ik meteen
een klik’, zegt Basten. ‘Voor mij is de basis altijd ‘delen’.
Zo is ook deze samenwerking ontstaan.’

GEPERSONALISEERD FOLIEDRUKKEN
‘Het samengaan heeft ons allemaal een flinke boost
gegeven’, zegt Basten. ‘Klanten zien dat je meer te bieden
hebt.’ Met vier grafische disciplines in huis kan DPN-Rikken
Print vrijwel alles aan. Zwartwit producties (op onder meer
Océ-machines) voor printwerk voor universiteiten en
ziekenhuizen, hoogwaardige digitale kleurendruk op de
HP Indigo, offsetdrukwerk van de 50/70-persen en POSmateriaal tot beurspanelen van de vlakbed UV-printer.
Vooral met de inbreng van dat laatste zijn de creatieve

DROMEN VAN OLYMPISCH GOUD
‘Ik heb altijd maar één droom gehad, ook toen ik nog maar
een jochie was en bij een klein clubje in Koudekerk aan den
Rijn zat: olympisch goud winnen in het waterpolo’, zei gastspreker Hans Nieuwenburg tijdens de VKGO-inspiratiebijeenkomst op 9 februari in Nijmegen.
Nieuwenburg kreeg de lachers op zijn hand door ruiterlijk toe
te geven dat hij veel dingen heeft ondernomen die mislukten;
al jaren geeft hij een eigen magazine (ManMeer!) uit – ‘nog
nooit iets mee verdiend’, hij is failliet gegaan en ook de olympische droom heeft Nieuwenburg niet (helemaal) waar kunnen
maken. In ’92 eindigde hij met het Nederlands waterpoloteam
als 9e op de Olympische Spelen, vier jaar later werd hij 10e.
‘Maar ik ben altijd doorgegaan met ondernemen en positief
gebleven. Natuurlijk ben ik gefrustreerd dat ik zelf nooit olympisch goud heb gehaald, maar ik heb er ook veel van geleerd.’
Als persvoorlichter voor de Olympische sporters in Rio en als
begeleider van de mannen waterpoloërs in de voorbereiding
op Tokyo 2020, maakt Nieuwenburg de huidige topsporters

van dichtbij mee. Belangrijkste levensles die hij de aanwezige VKGO-leden meegaf. ‘Achter al die topsporters
zit een verhaal. Je moet een droom hebben en die droom
durven volgen. Maar wat ik ook geleerd heb is dat je
moet genieten van de weg ernaar toe. En het gaat erom
dat je het samen doet, samen ergens naartoe werkt.’

mogelijkheden van DPN-Rikken Print flink vergroot, vertelt
Basten. ‘Wij printen alles wat vlak is, hout, f orex, aluminium
en karton. En omdat het een uv-machine is, is het meteen
droog.’ En de combinatie van sign en offset kan tot mooie
resultaten leiden. ‘Door op de HP Indigo eerst met zwart te
drukken en vervolgens met (goud)folie te beprinten kunnen
wij gepersonaliseerd foliedrukken’, zo laat Basten zien. Een
leuke toepassing voor bijvoorbeeld kerstkaarten of visitekaartjes. Nog een voorbeeld; Basten laat een fraai boek
zien met een harde band die van de vlakbedprinter komt
en waarvan het binnenwerk in offset is gedrukt.

De zes vaste orderbegeleiders in Nijmegen hebben dagelijks
hun handen vol om de duizenden gevarieerde orders op
jaarbasis te verwerken. De workflow is deels geautomatiseerd, hoewel men voor het plannen nog altijd de voorkeur
geeft aan het fysieke planningsbord dat behoorlijk vol is
gelopen. De gefuseerde bedrijven draaien alsof ze al jaren
samen zijn. ‘Er is in korte tijd veel gebeurd en het draait
prima’, zegt Basten die overigens ook al verder kijkt.
‘De volgende stap is nog meer automatiseren.’ Dat is waar
voor DPN-Rikken Print, net als voor veel andere grafische
bedrijven, nog altijd winst te halen valt.

Zwemmer Sebastiaan
Verschuren (foto) won nog
nooit een olympische
medaille, maar hij liet de
ringen wel op zijn ribben
tatoeëren. Hans Nieuwenburg: ‘Je moet een droom
hebben en die droom
durven volgen.’

ne Haggenburg –

en Antoi
sen, Theo Basten
V.l.n.r René Jeuris
N-Rikken Print
de directie van DP

‘HET SAMENGAAN HEEFT ONS ALLEMAAL
EEN FLINKE BOOST GEGEVEN.’

UITLEG 1 | 1e TRIMESTER 2017

Rondleiding in ruime pand in Nijmegen
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TEKST EN FOTOGRAFIE: MARCO DEN ENGELSMAN

VERANDERMANAGEMENT
IN EEN CARAVAN
UNIEK CONCEPT BESCHIKBAAR VOOR

CREATIEF SCRUMMEN

DEELNEMERS AAN WAD EEN WEEKEND
Verf een caravan groen en begin een coachingbedrijf. Aan
creativiteit en energie is bij Marsha Wiltenburg geen gebrek.
Nadat het keurslijf bij de nationale politie ging knellen besloot zij haar ervaring in te zetten voor bedrijven en mensen
die willen of moeten veranderen. Met haar nieuwe bedrijf
Caravan2Business weet zij het beste uit mensen te halen.
De leden van het VKGO maken kennis met dit sprankelende
brok dynamiet tijdens het unieke Wad een Weekend
evenement op 6 en 7 april.

TAALEMOTIE
Marsha Wiltenburg is procesbegeleider bij verandervraagstukken. Ze doet dat in een groene caravan met haar bedrijf
Caravan2Business. “Ik begeleid mensen die elkaar even niet
goed begrijpen,” zegt Marsha. “Soms is dat taalemotie.
Het kan zijn dat je een bepaald woord gebruikt waardoor
mensen beledigd zijn terwijl je dat helemaal niet zo bedoelt.
Managers gebruiken vaak hele dure woorden voor dingen

die ze heel eenvoudig zouden kunnen benoemen. Ze denken
dan dat het taalgebruik de boodschap verzacht. Ik noem
dat een drol met een strik. Vaak zijn mensen in de eigen
organisatie niet handig in het vertellen van wat zij denken
dat een moeilijke boodschap is. Ik kan ze daarbij helpen.”

CREATIVITEIT STIMULEREN
Laatst ondersteunde zij een bedrijf dat kussens op maat
maakt en dat wil veranderen. Marsha hielp het bedrijf alle
werknemers bewust te laten zijn van de verandering die
moet plaatsvinden. Alle werknemers kwamen in de caravan
zitten en gingen met elkaar aan de slag. Met verbazingwekkende resultaten. “In de caravan ben je los van de dagelijkse
omgeving. Een andere setting opent mensen. In een caravan
combineer je werken met kamperen. Het is buiten en een
beetje vakantiegevoel. Dat ontspant mensen en stimuleert
de creativiteit. Dat helpt als je een nieuw toekomstconcept
wil ontwikkelen. Mensen gaan iets doen. In dit voorbeeld

hielp ik ze met storytelling. De ene groep kreeg de opdracht
de slechtste dag van hun werkzame leven te omschrijven.
Internet ligt eruit, de baas heeft een slecht humeur, een
grote opdracht gaat mis. Het tweede scenario was: “beleef
een topdag, alles gaat goed en de orders stromen binnen en
noem maar op”. De deelnemers aan de training beleven dan
zowel een hoogte als een dieptepunt en wat gaat er dan in
ze om. Omdat je twee uiterste scenario’s neemt, blijkt dat de
slechte dag uitdagingen biedt en de goede dag niet stimuleert tot het nadenken over de toekomst. Zo’n werkvorm
maakt creativiteit los waar je direct de volgende dag mee
aan de slag kan.”

RESULTAATGERICHT

SCRUMMEN
Op Texel zal Marsha de scrumtechniek inzetten. Scrummen
is een projectaanpak met een zelf organiserend team. Een
aanpak die zijn oorsprong heeft in de rugby en veel toegepast wordt in de IT-wereld. Marsha: “De gedachte is dat je
alleen niet sterk genoeg bent om de klus te klaren maar als
je met zijn allen gaat duwen dan wordt het resultaat toch
bereikt. Op dezelfde manier als rugbyspelers dat doen over
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Marsha houdt niet van ingewikkelde omslachtige zaken.
Ze is creatief en daadkrachtig. De resultaatgerichtheid heeft
ze overgehouden aan haar carrière bij de politie. “Er zit een
wereldverbeteraar in me, dat is het mooie van bij de politie
werken. Ik heb een carrière achter de rug in leidinggevende functies op het gebied van veiligheid. Daarnaast heb ik
veranderingen binnen de politie begeleid." De caravan maakt
Marsha onderscheidend en opvallend en wordt ingezet voor
haar sessies. Ze zoekt organisaties die van de pioniersfase de
volgende stap maken of organisaties die door veranderende
marktomstandigheden zich moeten aanpassen. “Een caravan
is normaal gesproken niet mooi. Hij moet wel opvallen. Dus
we hebben gestript, groen geverfd en zonnepanelen erop
gemonteerd. Hij is dus ook letterlijk groen.”

de bal. ICT-projecten zijn vaak heel complex en raken alle
disciplines binnen een bedrijf. Dat zorgt ervoor dat successen
soms uitblijven. Ook is de ICT ‘er vaak niet geneigd de klant
bij het proces te betrekken. Als je nu gaat scrummen wordt
het doel veel gemakkelijker bereikt dan wanneer je stuk voor
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stuk iedere betrokkene probeert te overtuigen van hetgeen
er moet gebeuren. Ik kan mij zo voorstellen dat er in de printen signindustrie ook projecten zijn waar veel partijen bij zijn
betrokken. Ook daar kan deze techniek een oplossing zijn
om snel zonder heel veel vergaderingen en overlegsituaties
tot een mooi resultaat te komen.

BEN JE VAN VOOR OF NA TEXEL?

KOM MAAR OP
ALS JE DURFT

TEKST: ARTHUR LUBBERS

TEKST EN BEELD: MARCO DEN ENGELSMAN

Eigenwijze evenementen van Hans Peter van den Bosch neemt ondernemers mee naar pure beleving,
in de meest uitdagende locaties. Zijn missie is: "Een evenement creëren waarover nog lang wordt
gesproken, dat je raakt.” Hij is de organisator van het VKGO-evenement Wad een Weekend.

EVENEMENTEN

Hans Peter beschouwt de wadden als zijn ultieme speelveld.

PASSIE
“Veertig en het roer om”, was het credo van Hans Peter
van den Bosch toen hij tien jaar geleden een evenementenbureau startte. Na sales en marketingfuncties in onder meer
de foodindustrie besloot hij zijn passie te volgen. “De onrust
moest er een keer uit. Ik ben met niets gestart en heb thuis
plechtig beloofd dat het goed zal komen. Het is ook goed
gekomen. Het is niet altijd even makkelijk maar ik weet me
in een enorm veld van bureaus staande te houden.”
Naast het organiseren van eigenwijze evenementen voor
anderen heeft het bureau ook een aantal eigen events,
waarvan Asperges in de Polder en The Black Gospel Night
de grootste zijn.
“Wat ik doe blijft altijd vluchtig,” zegt Hans Peter.
“Natuurlijk is er een vaste groep die regelmatig aan ons

denkt als er een evenement te organiseren valt. Maar er
is geen enkele klant die elk jaar zoiets organiseert. Als ik
waarde toe wil voegen aan mijn bedrijf dan moet ik ook
eigen producten ontwikkelen die zorgen voor een regelmatige bron van inkomsten. En dat heb ik gedaan.”

WADDENLIEFDE
“De wadden is liefde, HP van den Bosch is als persoon
water, vrijheid en beleving,” zegt hij. “Dat komt allemaal
samen in de Waddeneilanden. Er gebeurt iets met mij en
met de groepen die ik daar naartoe meeneem. We moeten
Den Helder even door. Dan ga je varen en je maakt letterlijk
de oversteek. Vervolgens zorgt wind, water, lucht en licht
ervoor dat mensen veranderen. Een dag op Texel voelt als
een weekend.”

ASPERGES IN DE POLDER
goud weer voor u op. De asperges komen dan vers van
het land, zo op uw bord. Asperges in de Polder is hét
moment om de lente te verwelkomen, het liefst in goed
gezelschap. Kom gezellig met familie en vrienden voor
een heerlijke avond uit. Nodig uw personeel of uw
relaties uit voor een sfeervolle belevenis.
Vanaf 125 personen bieden wij ook de mogelijkheid om
de luxe Bedoeïenentent exclusief te reserveren voor een
onvergetelijk huwelijk, een bedrijfsfeest of een andere
feestelijke gelegenheid.

“We gaan heerlijk eten, naar het strand. Maken de oversteek
met de spectaculaire Rib’s. We gaan zeehonden bekijken en
verzorgen een fantastisch weekend. Hier zal je nog jaren
over spreken. Was je van voor of na Texel hoor ik vaak
mensen tegen elkaar zeggen na afloop.” Hans Peter komt
er al van kinds af aan en kent de stille plekjes op het eiland.
Er zijn nog heel veel plekken waar het ongerept en rustig is.
Het wordt een intensief programma onder het motto van:
alles moet en alles mag.

en internationaal met bedrijven. Ik doe inspiratiedagen met
bedrijven in steden. Een voorbeeld is met retailers, bankiers
of foodondernemers naar een stad te gaan en daar inspirerende locaties bezoeken. Ik zoek dan voor hun nieuwe
ideeën, trends en concepten. Wij zoeken dat helemaal uit
en dan gaan we naar trendy restaurants of naar hele nieuwe
retailvormen en naar de hipste locaties kijken. De trends liggen op straat in de steden. Daarvoor hoef je niet perse naar
Londen maar kijk eens in Amsterdam, Utrecht en Maastricht.
Daar gebeurt zo verschrikkelijk veel. In een paar dagen
zien die ondernemers dan wat er in een voor hen vreemde
stad gebeurt en leeft. Dat is een hele efficiënte manier om
inspiratie op te doen waar je direct iets mee kan. Ik pak
dan graag een vervoersmiddel waar het bereik iets groter
is. Een fiets of een step.”

LEERDOEL
Teambuilding bij bedrijven staat onder druk. Hans Peter
legt uit dat fiscaal tegenwoordig de mogelijkheden beperkt
zijn. “De werkkosten regeling heeft daarvoor gezorgd. Niet
alles is meer fiscaal aftrekbaar. De evenementen die wel aan
die eisen voldoen moeten content en een leerdoel hebben.
Fun met elkaar hebben en sparren in het kader van teambuilding valt daar dus niet meer onder. Dat wordt door de
fiscus gezien als een betaalde vakantie en vervolgens belast.
Daar moet je dus op de juiste manier mee omgaan. Er moet
training in zitten. Wij kunnen ervoor zorgen dat alles netjes
binnen de kaders blijft.”

INSPIRATIE
Bedrijven willen iets bereiken met een evenement. Een
belangrijk doel is vaak dat groepen nader tot elkaar komen
en elkaar onder andere omstandigheden leren kennen
Maar ook willen bedrijven geïnspireerd worden om nieuwe
wegen in te slaan. “Wij luisteren naar wat de wensen zijn
en creëren het evenement op maat. We reizen nationaal

GROEN HART
Eigenwijze Evenementen en WadEigenwijz is gevestigd in
Bodegraven, midden in het groene hart. Voor sportieve
evenementen biedt de omgeving mogelijkheden te over. In
die regio organiseert Hans Peter ook zijn eigen evenementen.
Asperges in de Polder trekt bij elkaar meer dan duizend gasten
die asperges komen eten op de plek waar ze verbouwd
worden. De asperge kweker in Woubrugge ; Aspergehof
Noordam is de plaats waar het allemaal gebeurd. Op het
land bouwt Hans Peter en zijn team een trendy tent en zet
er topkoks in die een culinair hoogstandje creëren. Hans
Peter staat voor beleving in elke vorm. De energieke en
sportieve selfmade ondernemer is vast van plan het komende
VKGO Evenement tot een onvergetelijk succes te maken.

BLACK GOSPEL NIGHT
De Black Gospel Night werd vorig jaar gehouden in Gouda én
in Alphen aan den Rijn. Op 16 december had de St. Bonifacius de première van dit spektakel in Alphen aan den Rijn.
Op 22 december was de St Jan in Gouda voor het derde jaar
achtereen de sfeervolle locatie van deze gedenkwaardige
“Kerst”avond. Het haardvuur knispert, de glühwein dampt
en het kaarslicht flikkert langs de gebrandschilderde ramen.

Proost samen met uw familie, collega’s, vrienden of
relaties op het afgelopen jaar. Geniet van de live muziek,
heerlijke kazen en prachtige wijnen. Ook in 2017 organiseert Eigenwijze Evenementen deze avond. Nu ook in de
grote kerk in Naarden. Het is zeker ook de opzet om er
een ondernemersevenement van te maken.
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Na het overweldigende succes van afgelopen jaar, Is er nu de
tweede editie van Asperges in de Polder te Woubrugge. Dit
Bourgondische evenement belooft uit te groeien tot een witgouden traditie, waarin de Koningin der Groente een prachtige
hoofdrol speelt. Om er wederom een groot succes van te
maken, hebben Eigenwijze Evenementen en kwekerij Noordam
opnieuw de krachten gebundeld. Laat u verrassen door een
vijfdaags programma dat qua aankleding, culinair niveau en
entertainment zijn weerga niet kent.
Van dinsdag 9 tot en met zondag 14 mei poetsen wij het witte
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PRINT EN SIGN NIEUWS

Relatie-evenement Vakdag Print en Sign goed bezocht
Circa 1700 bezoekers bezochten de Vakdag Print en Sign die
het dubbele aantal exposanten kende ten opzichte van voorgaande edities. De Vakdag is opgezet als relatie evenement
waarbij het lezingenprogramma de belangrijkste trekker is.
Met 19 presentaties is dat nog steeds het geval. De minibeurs
was met 70 exposanten en een machine plein het dubbele van
voorgaande edities. De toevoeging van Sign zorgde daarvoor.
Net als voorgaande jaren is de Vakdag een netwerk evenement bij uitstek waar iedereen die maar iets betekend in de
industrie aanwezig is. Opvallend is het bezoek van veel oudgedienden uit de grafische industrie die de vakdag aangrijpen

om het weerzien met oud collega’s te vieren. De lezing
van topschaatser Erik Hulsebosch bleek een goedbezochte
klapper. De schaatsgrootheid is een entertainer van het
eerste uur die zorgde voor een schaterlachend publiek.
Een lach bleek bij heel veel mensen op het gezicht tijdens
dit steeds groter wordende evenement, waar het optimisme over ontwikkelingen in de bedrijfstak voorop stond.
De Vakdag is er een van heel veel contactmomenten
in een korte periode en daarom waardevol voor iedereen
die zoekt naar nieuwe business en het weerzien met
oude bekenden.

Brink Omega en Van Poecke
gaan samen
Tijdens de Vakdag Print en Sign kondigden nabewerkings
bedrijven BrinkOmega en Van Poecke aan dat ze samen
onder één naam verder gaan: “BrinkOmega VanPoecke”.
Een samengaan dat ontstond tijdens een onderonsje tijdens
een VKGO evenement.
BrinkOmega is al jarenlang een begrip als het gaat om creatieve DM oplossingen en paper finishing. De overname van
Van Poecke past helemaal in de groeistrategie van het bedrijf.
De dagelijkse leiding blijft in handen van Remco de Klaver.
Brenda van Poecke zal aan het bedrijf verbonden blijven als
commercieel directeur. Het bedrijf BrinkOmega VanPoecke
gaat vanuit Houten opereren.
“Met de overname hebben we in één klap ons marktaandeel aanmerkelijk vergroot. Met de schaalvergroting worden
we een nog belangrijkere speler op het terrein van paper
finishing.” Aldus Remco de Klaver, algemeen directeur. Tijdens
een beleidsdag van VKGO op de hei stelde Brenda aan

Remco voor eens een kop koffie te gaan drinken. Toevallig
maakten we van dat moment een foto.
Tijdens Vakdag vierden Brenda en Remco hun samengaan
met beschuit met muisjes. Brenda: ”Mijn bedrijf werd te
kwetsbaar. Ik wilde continuïteit en investeren. Dat kon ik niet
alleen vandaar dat ik Remco benaderd heb.” Remco: “De
pakketten van onze bedrijven vullen elkaar perfect aan.
En wat we samen hebben is passie voor het vak”.

Catalogus Vakbeurs grootste gedrukte vakuitgave
Voor de Evenementenhal maakt Blokboek opnieuw de
gedrukte catalogus voor de Grafische Vakbeurs en Vakbeurs Sign, die gehouden wordt op 14, 15 en 16 maart in
Gorinchem. Met een oplage van 10.000 is dit de grootste
gedrukte vakuitgave in de Sign en Grafimedia industrie,
die in twee jaar is uitgekomen. De catalogus zal een A5
formaat krijgen en zal bij de ingang uitgereikt worden aan
alle beursbezoekers. Naast informatie over de beurs, het
boeiende lezingen programma en de deelnemers, is er

ook ruimte voor advertenties. De oplage
is 10.000 stuks. De catalogus heeft A5
formaat en telt naar verwachting 52
pagina’s. Het is daarmee de gedrukte uitgave met het grootste bereik binnen de
grafische industrie dat dit jaar geproduceerd wordt. De catalogus heeft een hoge
leesdichtheid en wordt door veel mensen
als naslagwerk bewaard.

BEURSCATALOGUS
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VKGO levert spreker bij Print Pakt sessies

2017

LIVE
EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

GORINCHEM

Print Pakt houdt tijdens de Grafische Vakbeurs & Vakbeurs Sign van 14 tot 17 maart in de Evenementenhal te
Gorinchem dagelijks workshops op het Print Pakt Live Kennisplein. Verder zijn er videoclips te zien en zijn er surpriseacts. Mr Print Pakt:
“We promoten print & sign.” Met informatieve workshops onderbouwt Print Pakt Live hoe drukwerk en digitaal elkaar versterken. Waar
liggen de kansen in de hedendaagse communicatiewereld? Met een stand van maar liefst 80 vierkante meter, centraal op de beursvloer,
krijgt Print Pakt Live het karakter van een ontmoetingsplek en kennisplein. Print Pakt is een initiatief van het KVGO.

WORKSHOPS

UITREIKING CMBO INNOVATIE AWARD

Aan de Print Pakt Live tafel vinden dagelijks workshops plaats.
Specialisten gaan vergezichten over de combinatie print en digitaal
niet uit de weg. Om – al dan niet uitgedaagd door de moderator
– wat dichter bij huis te blijven. De workshops starten dagelijks om
14.00, 15.00 en 16.00 uur. Het programma en de mogelijkheid
tot inschrijven is te vinden op: www.printpakt.nl/gorinchem.

CMBO, kennisvereniging op het gebied van trends en technologische ontwikkelingen binnen de communicatiemedia, loopt
samen met een kritische jury de Innovatieroute. Er kan er meer
één de slimste zijn en die pakt de CMBO Innovatie Award.
Wie pakt die prijs? Donderdag, eind van de middag vindt de
prijsuitreiking plaats op het Kennisplein.

De line-up is onder voorbehoud en bestaat onder andere uit:
Jos Steutelings, VIGC
Peter Villevoye, GLU,
Marcel Lamain, GOC
Pieter Kers,& Erik Timmermans, Papier & Karton
Toob Alers, VKGO
Eddy Hagen, analist
Albert Noppen & Richard Leloux, OCI

VIDEOCLIPS

Tijdens de beurs verspreidt Print Pakt een dagkrant met nieuws en
het workshop-programma. Ook zullen er compacte interviews worden gefilmd, semi-live te bekijken op het KVGO YouTube-kanaal.

VERTIER
Vernieuwen moet en zonder Print Pakt Live workshops kom je
als bedrijf niet verder. Maar lachen mag zeker op het Print Pakt
Live Kennisplein. En wat is een betere plek om met collega’s of
concurrenten de laatste nieuwtjes uit te wisselen? Moe van alle
gesprekken? Dompel je onder in de muziek, of laat je betoveren.

Inspiratie en kansen op Vakbeurs met VKGO
VKGO staat in dit jaar met een behoorlijke stand op de
Grafische Vakbeurs en Vakbeurs Sign. De beurs die op 14,
15 en 16 maart in Gorinchem gehouden wordt is een uniek
moment om in contact te komen met 15.000 bezoekers in de
print en sign industrie. Deze stand is er voor de leden en zal er
uitzien als een live Drukwerk Etalage. In de praktijk kan ieder
lid daar zijn speciale inspirerende drukwerk laten zien in soort
grote “letterbak”. Toob Alers: “Deze beurs is een absolute
must voor elk zichzelf respecterend grafisch bedrijf en toe
leverancier in Nederland en België. Het is niet alleen dat je
er de machines, materialen ziet en collega’s tegenkomt;
deze beurs geeft je inspiratie en energie waardoor je gewoon
weer twee jaar vooruit kunt”.
Het gaat nog een stap verder. Naast visuele presentatie van
drukwerk op stand maakt VKGO ook een brochure die aan alle

bezoekers van de beurs uitgereikt
wordt. In die special gevouwen
folder staat het drukwerk mooi
gefotografeerd afgebeeld met
een omschrijving en waar de
lezer het drukwerk kan bestellen.
Voor de leden een mooie kans
om te laten zien waar het bedrijf voor staat, tijdens de Grafische
Vakbeurs en Vakbeurs Sign op de VKGO stand. Inspireer 15.000
professionals in de print en sign industrie met bijzondere vormen
van print. Kom in contact met nieuwe klanten.
Word lid van het VKGO!

Kijk op www.vkgo.nl
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Peter Villevoye, erkend Adobe-specialist, treedt tijdens Print Pakt
Live een aantal malen op en krijgt een eigen hoek op het Kennisplein. Daar zal hij met het beeldscherm voor zich uiteenlopende
dringende en praktische vragen op het gebied van premedia-
software beantwoorden. Zijn optreden wordt mogelijk gemaakt
door het GLU te Utrecht.

DAGKRANT

VAKBEURS

DE PREMEDIAPROF

Op het Print Pakt Live Kennisplein vindt een doorlopende voorstelling plaats van interessante videoclips. Innovatie en de combinatie
print en digitaal zijn de leidende thema’s.
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& Vakbeurs Sign

DE GROOT - GROOTSGEDRUKT.NL
Onlinegedrukt.nl onderdeel van De Groot Drukkerij bv is al jaren
de website voor VKGO-leden waarbij de leden met korting hun
diensten en producten kunnen afnemen.

14, 15 & 16 MAART

GORINCHEM

Eind januari heeft De Groot Drukkerij in Goudriaan haar nieuwe
naam, website en webshop gelanceerd. Waar zij de afgelopen
50 jaar onder de naam De Groot Drukkerij het drukwerk leverde,
doen ze dat vanaf heden onder de naam De Groot - grootsgedrukt.nl. Klanten worden vanuit één naam, één gezicht en één
portaal bediend. De toekomst is: grootsgedrukt.nl.
Vanaf 1 april 2017 wordt ook onlinegedrukt.nl opgenomen in
deze nieuwe omgeving. De condities die gelden voor de VKGOleden worden meegenomen bij deze integratie. Zo bieden wij
ook de VKGO-leden één website voor advies, inspiratie én het
bestellen van al het drukwerk: grootsgedrukt.nl.

GROOTS GEDRUKT

BEZOEK ONZE

UITGEBREIDE
DRUKWERKETALAGE

BIJ STAND E113
Met vakken vol drukwerk
van onze leden!

Naast de nieuwe naam, een groots logo en de vernieuwde url is
de webshop geïntegreerd in de website. Wat niet is veranderd,
is het mooie en kwalitatief hoogwaardige drukwerk. Ze hebben
het alleen makkelijker gemaakt om drukwerk te bestellen en om
klanten te inspireren. U vindt alles onder één dak. Van kleine
tot grote oplages en van standaard tot exclusief drukwerk, zoals
het Jumbo formaat drukwerk, dat maar door drie drukkers in
Nederland wordt vervaardigd.

GROOTS INVESTEREN
Het familiebedrijf is blijven investeren, ook in de mindere jaren.
Ze hebben geïnvesteerd, en gaan nog meer investeren, in haar
machinepark. Omsteltijden zijn met maar liefst 20% verkort,
zodat verschillende batches elkaar sneller op kunnen volgen. Het
machinepark is uitgebreid met een 8 kleuren KBA Rapida pers.
Deze offset machine haalt een drukwerksnelheid van maar liefst
18.000 vellen per uur en bundelt moeiteloos kleine orders,die
gezamenlijk richting de drukpers gestuurd worden. Daarmee
worden de doorlooptijden aanzienlijk verkort.

DRUKWERK NODIG?
Bij De Groot - grootsgedrukt.nl wordt u volledig ontzorgd op
gebied van druk- en printwerk op hoogwaardig niveau. Bekijk
alvast de nieuwe website of neem een kijkje in de webshop.
Ook in de toekomst willen ze de VKGO-leden een warm hart
toedragen door voordeel te bieden bij de inkoop van drukwerk
via grootsgedrukt.nl.

