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BINDING?
BEN JE GEK OF ZO!
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Steeds meer vragen mensen zich af: "Wat bindt ons eigenlijk nog tijdens
dit aardse bestaan? We hebben internet en Google is toch onze nieuwe
beste vriend? We hebben de nieuwe ‘facedown’ generatie, de Millennials.
Onze smartphones, ja die verbinden ons met de wereld."
Ik denk wel eens aan de manier waarop mijn moeder thuis echt moeder
was. Mijn vader werkte 6 dagen per week en mijn moeder deed de
opvoeding en het huishouden. Ik kan je zeggen: “dat was pas werken!”
Na schooltijd rond 16:00 uur altijd een kopje thee met een ‘knappertje’
van Verkade. Schoolervaringen van de dag delen, een gesprekje... een
babbel. Daarna lekker voetballen, of balletje trap met je vriendjes uit de
buurt (ja de buurt!) op het pleintje. Huiswerk maken en eten, vrijdag
“kliekjesdag” en na het eten stonden mijn vriendjes alweer voor de deur
te gillen: “Toob, Toob kom je nog voetballen?”
Hallo, hallo Toob het is 2017 he... ”ouwe lul”, de wereld is veranderd,
he? Na een mooie vakbeurs in Gorinchem met onze Drukwerketalage vol
grafische nicheproducten die een publieksprijs won en het fantastische
25-jarig jubileum op Texel is onze club kleiner geworden. We willen ons
kennelijk vandaag niet meer binden, niet meer delen. En toch weigeren
we op te geven, ook niet met de uitgave van deze Uitleg. Als voorzitter
noem ik het wel eens het vakantienummer. Even voor je caravan, het
balkon van je hotelkamer of bij de BBQ snapchattend lezen. Als lid
ontvang je deze Uitleg ook. Achteloos gooi je “drukwerk” misschien
wel in de hoek. Ik zeg nee! Lezen en vooral deze ‘voorzet’. Na een
welverdiende zomervakantie zit je weer vol energie en goede voornemens.
Eén van die voornemens moet zijn: ik bezoek de eerstvolgende
bijeenkomst van deze club, de vkgo, want daar ben ik lid van! Ja, ik wil
binding, ik wil delen, ik ben NIET van de facedown generatie en ik heb
meer vrienden dan Google! #BAM
Dit is de juiste instelling en denk het niet alleen, doe het
ook écht! Van de goede voornemens in januari 2017 is
misschien ook nog niets terecht gekomen..?
Fijne vakantie en voor de leden die we wel
zien, voel je niet aangesproken. Wij weten
wat ons bindt!

Toob Alers
Voorzitter
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VKGO-LID VAN SCHERPENZEEL

TEKST EN BEELD: ARTHUR LUBBERS

PAPIERAFVAL SCHEIDEN

‘EIGENLIJK IS AAN HET INZAMELEN
EN VERWERKEN VAN OUD PAPIER IN
AL DIE JAREN NIETS VERANDERD.’

Nadat recyclingbedrijf Van Scherpenzeel in 2015 Remepa
overnam, is het bedrijf een nog belangrijkere partij voor de
grafische markt geworden. Twee ‘lastige’ concurrenten Jan
van der Roest en Hannie Bosman zijn sindsdien collega’s
die samen optrekken. “Drukkers zijn heel gemakkelijk, daar
kun je zo door de achterdeur naar binnen lopen.”
Van Scherpenzeel is een bekende naam als het gaat om het
inzamelen en recyclen van oud papier. En dit recyclingbedrijf
– dat naast papier, ook textiel- en kunststofafval verwerkt
en gespecialiseerd is in vernietiging van vertrouwelijke
documenten – is een nog belangrijkere speler geworden
op de grafische markt. De business unit papier van de Van
Scherpenzeel Groep heeft namelijk in 2015 van Wildenberg
Recycling in Den Haag en Remepa in Amsterdam overgenomen en is onder meer een samenwerkingsovereenkomst
aangegaan met Vliko (Zoeterwoude). Jan van der Roest,
verantwoordelijk voor de business unit papier van Van
Scherpenzeel, legt uit de overnamestrategie uit. “Sinds de

crisis zijn natuurlijk veel binderijen en drukkerijen weggevallen en stond Van Scherpenzeel voor de vraag ‘hoe nu
verder?’ De keuze viel op verbreding in de markt.”
Als in oktober 2013 Rob van Scherpenzeel zijn aandelen
verkoopt komt er een eind aan het familiebedrijf. Onder
de naam Van Scherpenzeel Groep opereren nu een aantal
bedrijven, met een gezamenlijke omzet van zo’n 50 miljoen
euro. “Ik vond dat eerst heel moeilijk. Ik ben door Van
Scherpenzeel zelf 34 jaar geleden binnengehaald, direct
nadat ik was afgezwaaid uit militaire dienst. Het familiebedrijf was een deel van mijn leven geworden. Het was of
ik een stuk van mijzelf verloor.” Maar toen Van der Roest
hoorde van de (overname)plannen van het bedrijf zag hij
weer een heel mooie toekomst in het concern. Sinds 2001
staat langs de A2 in Utrecht een prachtig, modern papieren archiefvernietigingsbedrijf waarin – na de sluiting van
de andere Utrechtse vestiging – fors is geïnvesteerd in
efficiënte papierverwerking.

ALTIJD TIJD VOOR KOFFIE
En dan is er sinds april 2015 de vestiging in Amsterdam.
Want een van de overnames in 2015 was dus die van
concurrent Remepa, dat onder leiding stond van de zusters
Van Irsel, 3e generatie papierverwerkers nadat opa na de
Tweede Wereldoorlog in Helmond zijn papierverwerkingsbedrijf startte. “Ik ben geboren tussen het oud papier.
En als je er eenmaal in zit, kom je er niet meer uit‘, zegt
Hannie Bosman. Na de verkoop van het familiebedrijf Van
Irsel aan Parenco, startten zij in 1985 Remepa in Amsterdam.
Een bekende naam bij drukkerijen en binderijen. “Wij zijn
geënt op de grafische industrie en doen alles qua inzameling, van fixeer, ontwikkelaar, offsetplaten, papier tot
poetsdoeken reinigen.”
Bosman: “Wij zijn altijd een echt vrouwenbedrijf geweest,
heel open. Persoonlijk contact is heel belangrijk in de drukkerswereld. Ik laat heel vaak even mijn gezicht zien om te
vragen hoe het gaat en of er ook klachten zijn. Dat gaat ook
heel gemakkelijk. Bij drukkerijen kun je altijd door de achterdeur naar binnen lopen en is er altijd tijd voor koffie.”

Nu Remepa is opgegaan in Van Scherpenzeel zijn Van der
Roest en Bosman collega’s geworden. Van der Roest: “Dat
is mooi, want Remepa was altijd een lastige concurrent voor
ons. Zij deden alles qua afvalinzameling bij drukkerijen en
wij deden voorheen alleen de inzameling van oud papier in
de grafische industrie. Nu zijn we met z’n tweeën nog meer
gericht op de grafische bedrijven.” Vandaar dat VKGO-leden
hen ook beiden op bijeenkomsten van de branchevereniging
kunnen treffen. “Remepa was al lid was van de VKGO en
daardoor kom ik nu ook meer in contact met andere VKGOleden”, vertelt Van der Roest. Of kleine bedrijven wel
interessant zijn voor zo’n grote papierverwerker? “Zeker”,
zegt Bosman, “ik heb liever duizend kleinere klanten dan
drie grote.”

WITTE TOPLAAG VAN VERPAKKINGEN
“Eigenlijk is aan het inzamelen en verwerken van oud papier
in al die jaren niets veranderd”, zegt Bosman. Behalve dan
dat het tegenwoordig in zo’n modern en efficiënt bedrijf als
in Utrecht gebeurt. Vrachtwagens vol oud papier worden
gelost, het papier wordt direct gesorteerd, gaat in de shredder
en wordt geperst tot balen die door elektrisch aangedreven
heftrucks vervolgens weer in vrachtwagens worden geladen
om naar de papierfabrieken te gaan. Van Scherpenzeel

Jan van der Roest en Hannie Bosman

verwerkt jaarlijks in Nederland zo’n 95.000 ton papier, waarvan grofweg 55.000 ton uit de grafische industrie. Van der
Roest: “Wat wij leveren is een halfproduct, en daar is veel
variatie in. Iedere papierfabriek heeft zijn eigen receptuur en
er zijn verschillende kwaliteiten papierstromen, van hygiënepapier, karton & verpakkingen , publicatiepapier tot krantenpapier.” Zo wordt veel papierafval van kantoren veelal
verwerkt tot toiletrollen en tissues, terwijl papierafval uit de
grafische industrie bijvoorbeeld wordt verwerkt in de witte
toplaag van verpakkingen van parfum- en cosmeticaproducten en chocolade- of gebaksdozen.

DRUKKERS OPVOEDEN
Van Scherpenzeel probeert het de drukker zo gemakkelijk
mogelijk te maken en stelt de inzamelingsmiddelen ter beschikking die het beste bij de drukkerij passen. De bakken bij
de drukkerijen en binderijen worden regelmatig omgewisseld
of leeggemaakt. Eigenlijk begint daar het proces al. “Het
is het beste om zoveel mogelijk bij de bron te sorteren, afvalstromen direct te scheiden. Daarin moeten we de drukkers
wel opvoeden”, vertelt Bosman. “Wij proberen het zo leuk
mogelijk aan te bieden zodat zij er ook iets aan overhouden.
Want hoe beter zij sorteren, hoe beter het is voor ons én
voor hen. Dan houden zij er meer geld aan over. Drukkers
die hun papierafval niet scheiden lopen geld mis. Daar zijn
zeker kleinere drukkerijen zich vaak niet van bewust.”

‘DRUKKERS DIE HUN PAPIERAFVAL NIET
SCHEIDEN LOPEN GELD MIS’
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3D-printen met chocola
Het 3D-printen van eten is een nieuw verschijnsel dat volgens kenners
een grote vlucht kan gaan nemen. Nieuw is een Belgische start-up,
Miam Factory, dat met 3D-printers chocoladefiguren gaat printen en
op de markt brengen. De bedenker hierachter is Gaëtan Richard, chemist
en kok. Bedrijven kunnen ook hun logo’s, foto’s of tekst laten printen
in chocolade. Dit gebeurt met lasers.
De chocoladevormen zullen laag voor laag (0,2 mm) worden geprint.
Afhankelijk van de vorm zal het printen tien minuten tot 3 uur kunnen
duren. Maar dan is de chocola wel direct geschikt voor consumptie.
Miam Factory werkt hierbij samen Smart Gastronomy Lab, gelinkt aan de Universtiteit van Luik,
dat onderzoek doet naar het gebruik van (3D-)technologie in de voedingsindustrie.

Muren beprinten
Zeescape, een bedrijf uit Australië,
heeft een printsysteem ontwikkeld

INSPIREREN

om muren te beprinten. Deze inkjetprinter, de VSP1000, print verticaal
in hogere resolutie op zowel binnenals buitenmuren van pleisterwerk,
hout aluminium, glas of tegels.
De toepassingsmogelijkheden zijn
natuurlijk talrijk. Wanddecoratie is
sterk in opkomst in de horeca, op
kantoren en zelfs in woningen. De printer is niet heel snel
(2 m2 per uur), maar de kwaliteit is prima. Drukwerk
zou op buitenmuren 5 jaar goed blijven en op binnenmuren zelfs 20 jaar. Het Italiaanse Stampa su Muro
(WallPrinter) is de distributeur van Zeescape in Europa.

Startschot voor Drupa 2020
is gegeven

Tijdens de verpakkingsbeurs Interpa
ck
gaf Messe Duessldorf officieel het
startschot voor Drupa 2020 die van
16 tot en met 26 juni zal plaatsvinde
n.
Standhouders kunnen zich vanaf nu
inschrijven en de inschrijving staat open
tot 31 oktober 2018. De start van de
aanmeldingen zet ook een internationa
le
marketingcampagne in gang, met een
nieuwe
communicatiestrategie. Met e slogan
“embrace the furture” zal de nadruk
liggen op innovatie op het gebied van
print in de ruimste zin van het woo
rd.

Bewegende logo’s
DRD support in Breda verkoopt bewegende logo’s. De ge-

wilt aanspreken. Omdat een eerste indruk onuitwisbaar is,

dachte hierachter is dat in deze onlinewereld beweging opvalt. is een logo onmisbaar. Onze ervaring leert dat er bijna bij
Logo’s zijn vaak statisch ontworpen en dat bracht Cornelis

ieder logo wel een vervolg-beweging te bedenken is, die

Merema van DRD op het idee om geanimeerde logo’s op de

het logo in motion brengt. Die het logo laat sprankelen en

markt te brengen. Nu kan elk bedrijf zijn logo laten bewegen

opvallen. DRD gaat in de nabije toekomst dit nieuwe

door simpelweg een eps bestand naar dit innovatieve bedrijf

product aan bieden via

te sturen.

een aparte website. Meer

Merema: “Een logo is onmisbaar. Een logo laat zien wie u

weten of samenwerken

bent én wie u wilt zijn. Kleurgebruik, vorm, symboliek, let-

met DRD support? Stuur

tergebruik en toegepaste grafische technieken vertellen een

Cornelis Merema een mail:

verhaal. Wie u bent, wat u doet, wat uw ambities zijn, welke

colnelis@drd-suport.nl

geschiedenis uw bedrijf kent en welke doelgroep u

Inktloos printen een stap dichterbij
Er is een inktloos printsysteem op komst dat ook nog veel scherpere afbeeldingen produceert. Wetenschappers zochten hun
inspiratie bij de manier waarop vlinders en pauwen kleuren creëren. Dat doen ze niet door alle overige kleuren in het lichtspectrum te absorberen. Vlinders en pauwen krijgen hun kleur door de manier waarop hun lichaamsoppervlak, c.q. hun veren,
het licht verstrooien. Dat kan nagebootst worden, bedachten de wetenschappers. En ze bewezen dat dit kon met een dun vel
plastic, waarop kleine ‘pilaartjes’ met tussenruimtes van 200 nanometer aangebracht worden. Dat geheel wordt vervolgens
bedekt met een dunne laag germanium. Op die sandwich wordt vervolgens het beeld geprint door de pilaartjes plaatselijk
te verhitten, en zo van vorm te veranderen. Daardoor kun je zeer nauwkeurig bepalen hoe en op welke golflengte het
opvallende licht gereflecteerd zal worden, oftewel,
welk beeld er zal verschijnen op het blad. Om de
structuren vast te leggen, wordt dan nog een beschermend laagje aangebracht. Met het systeem
zijn in principe zeer hoge resoluties mogelijk, van
wel 127.000 dots per vierkante inch.
Het zal nog wel even duren voordat deze technologie
beschikbaar komt. Maar het is zeer waarschijnlijk,
dat dit doorontwikkeld wordt. Door de hoge precisie
is de techniek bijvoorbeeld zeer geschikt voor het
aanbrengen van moeilijk vervalsbare water-

Een webshop zijn heeft iets steriels, vinden ze bij

Xerox Parc ontwikkelt
slimme stickers met sensors

we uitvinding
Stickers worden slimmer met de nieu
lopment tak van
van het PARC, de research en deve
ere temperatuur,
Xerox. Met sensors die onder and
kunnen meten en
luchtkwaliteit, vochtigheidsgraad
nieuwe markt
via RF door kunnen geven, zal een
Ook de Ameriontstaan voor deze toepassingen.
heeft 19 miljoen
kaanse overheid gelooft er in, en
energie moet
dollar toegezegd voor dit project dat
n. Praktische
besparen en het milieu moet ontlaste
legio, zoals voor
toepassingen in onze industrie zijn
e informatie.
de opslag van papier, inkt en gedrukt

online designwinkel Flinders. De onderneming van
Geert-Jan Smits (45) gebruikt een nieuwe miljoeneninvestering daarom deels voor het opzetten van een
papieren magazine, zo blijkt uit een artikel in Sprout.
De in Zaandam gevestigde webshop Flinders bestaat
nog maar sinds 2010, maar doet het opmerkelijk
goed. Onlangs maakte Flinders bekend een investering van 3 miljoen euro te hebben gekregen van RTL
Ventures, de aan mediabedrijf RTL gelieerde venture
capital-investeerder. RTL Ventures krijgt hierdoor een
minderheidsbelang in Flinders. Smits mag aan Sprout
niets zeggen over de grootte van dit belang.
Gedeeltelijk gaat Flinders inzetten op advertenties,
in printmedia en op RTL. Dit laatste is onderdeel van
de deal met RTL Ventures.
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TEKST EN BEELD: MARCO DEN ENGELSMAN

EXPERIENCE

VKGO ONDERGAAT
TEXEL EXPERIENCE
Een boeiende mix van sportiviteit, leermomenten, beleving
en netwerken. Texel was de plek waar VKGO op wervelende
wijze het 25-jarig bestaan vierde. “Wad een wad” heette het
evenement. Onder leiding van de energieke Hans Peter van
den Bosch van Eigenwijze Evenementen werd twee dagen
Texel een zintuigstrelende ervaring.
Een dag op Texel voelt als een weekend, twee dagen als
een week, beloofde Hans Peter van tevoren en dat heeft hij
absoluut waargemaakt. Het begon met een stressvolle start
waarbij de helft van de dertig deelnemers de boot maar net
haalde door onverwachts opduikende files. Na de overtocht
stonden op het koude winderige eiland dertig Solexen in
gelid klaar om de grafische ondernemers brommend het
eiland te laten verkennen, met onderweg een stop voor een
juttertje, een visje, tapas en hamburger. Het blijkt dat werkelijk iedereen Solex kan rijden en zich weer 16 kan voelen.
De lol spatte ervan af.
Met de boswachter door de bijzondere Texelse natuur. Hij
opende de ogen van velen met namen en kenmerken van
planten en dieren. Dat grafici niet alleen machines onder
controle hebben bewezen ze op een (rustige) paardenrit.

Maar als je er nog nooit opgezeten hebt is een paardenrug
best een heftige ervaring. Een heerlijk gevarieerde avondmaaltijd in een van Texels beste strandtenten besloot de dag.
Op de tandem tegen de wind in naar de andere kant van
het eiland. Ga er maar aan staan. Als dat geen teambuilding
is. Het leermoment tijdens de volgende ochtendsessie in
de stal werd uitstekend verzorgd door Marsha Wiltenburg
van Caravan2business. Samenwerkende groepen werden
uitgedaagd via de scrumtechniek tot initiatieven te komen
om de VKGO op de kaart te zetten. Dat die techniek echt
werkt blijkt uit de verrassende resultaten die met veel elan
gepresenteerd werden. Een smaakexplosie in een duinpan
- zo kun je het sterrenbuffet in de Slufter best noemen. Een
unieke ervaring die veel deelnemers lang zal bij blijven. De
eerste samenwerkingsverbanden werden onder genot van
een oester of broodje bijzonder gesmeed.
Knalhard scherend over het water, dat was het einde van
een wervelende Texelshow. De groep werd teruggebracht
met de RIB-watertaxi met 450 pk-motoren. Een spetterend
einde van een zeer geslaagde tweedaagse.

TEKST EN FOTOGRAFIE: MARCO DEN ENGELSMAN

PRINTINDUSTRIE IN
NEDERLAND DEEL 1

WIE HET ONTWERP MAAKT HEEFT DE KLANT
De grafische industrie, zoals wij die kennen, is van oudsher
een productie-industrie waar drukkerijen, afwerkings- en
printbedrijven de functie hebben van industrieel toeleverancier. “Wij maken wat u wilt”, is de slogan en ook vandaag nog staan de meest succesvolle bedrijven klaar om
hun klant dat te geven waar hij naar vraagt.

VRACHTWAGENS
Verbeek Reclame in Renswoude is een jong bedrijf, pas vijf
jaar oud. De oprichter en eigenaar Bertus Verbeek is 23
jaar en weet precies wat de markt nodig heeft. Op zijn 16e
begon Bertus Verbeek een bedrijf toen hij nog op school zat
met tekenen van logo’s en bedrijfsuitingen op vrachtwagens;
eerst met de hand en later op de computer. Al snel bleek dat
zijn stijl aansloeg bij mensen uit zijn omgeving en na korte
tijd verzorgde hij de signing voor vrachtwagens van kennissen en familie die graag met hem zakendoen. Het is niet
alleen de creativiteit die de kracht is van Bertus, maar ook
zijn diepgaande kennis van types vrachtwagens. Inmiddels
weten heel veel transportbedrijven de weg naar Verbeek
Reclame. Het begint altijd bij het ontwerp en vervolgens
komen service en kwaliteit. Of het een vrachtwagen of
gevelreclame is, zij ontwerpen iets dat anders is dan vele
anderen kunnen maken. Het gaat om de totale indruk die
het ontwerp maakt. Als een klant binnenkomt voor een
gevelreclame dan passen ze dat in een totaalbeeld in, zodat
het klopt met het pand en de omgeving.
“Alles waar een logo op staat leveren we,” zegt Bertus.
Zo is textiel een activiteit die zich snel uitbreidt maar ook
het gewone drukwerk. Als het bedrijf het niet zelf in huis
heeft, zoekt Bertus er een gespecialiseerde leverancier bij.
De klanten zijn er blij mee, die hebben er geen omkijken

MOTORSPORT
HGA Sport in het Noord-Hollandse Winkel is een groothandel van motoronderdelen, gespecialiseerd in remschijven,
tandwielen en kettingen. In eerste instantie zou je niet
verwachten hier een printer aan te treffen, maar HGA Sport
bewijst dat innovatie en klantgerichtheid troef zijn om
successen te boeken. HGA Sport levert gepersonaliseerde
kledij en stickers aan motosporters en sinds kort ook aan
dartsgrootheden. Een motorfiets heeft veel losse elementen die te beplakken zijn, zoals bijvoorbeeld het voor- en
achterspatbord, de nummerplaat, beschermer en tank.
Voor die onderdelen heeft HGA Sport de templates in huis,
zodat ze altijd een passende sticker kunnen maken. In topsport is het gebruik van huisstijlkleuren vaak heel belangrijk,
waarop HGA Sport ook probeert in te spelen.
Zo blijkt een groothandel in motoronderdelen zich te kunnen
ontwikkelen tot printexpert. Als een van de motorsporters
een banner of folder nodig heeft dan maken ze dat ook
met plezier bij dit innovatieve bedrijf dat zijn kennis over
de printindustie opdeed door samen met de dealer de
vakbeurzen in Gorinchem te bezoeken.
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De succesvolle marktbewegingen in de printindustrie zijn
de groei in online bestellingen en nieuwe printuitingen op
reclamegebied. Uit een hele andere hoek komen bedrijven
die goed zijn in het ontwerpen voor klanten en het printwerk, met als gevolg daarvan dit zelf uitvoeren of laten
uitvoeren. In een groot aantal gevallen zijn dit niet de
conventionele printbedrijven. Zo zitten in Renswoude en
Winkel zitten wel heel bijzondere grafische ondernemers.

naar en Verbeek zorgt ervoor dat kwaliteit gegarandeerd is
en dat levering binnen de afgesproken levertijd is. Ontwerpt
de logo’s en striping en zorgt er nu niet alleen voor dat de
vrachtwagens er goed uitzien, maar verzorgt ook al het
drukwerk.
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GERALD MEGENS OVER DE VOORDELEN VAN EEN BROODFONDS
“IK GELOOF IN COLLECTIVITEIT”
VKGO-bestuurslid Gerald Megens gelooft in samenwerken in coöperaties.
Daarom is hij deelnemer geworden in een broodfonds. “Voor mij is het een

COLLECTIVITEIT

ideaal vangnet voor de eerste twee jaar.”
Omdat zelfstandig ondernemers geen beroep kunnen
doen op sociale vangnetten zoals werknemers, is het
broodfonds als collectieve ‘verzekering’ bij ziekte in
het leven geroepen (zie kader). Steeds meer zelfstandig ondernemers vragen zich af of het nodig is hieraan
mee te doen. Want je kunt als zelfstandig ondernemer
toch een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij
een verzekeraar afsluiten? “Ja, maar die keert in mijn
geval pas na twee jaar uit, dus zou ik bij ziekte twee jaar
moeten wachten op een uitkering”, zegt Gerald Megens.
“Bovendien, voor 50+-ers is het bijna niet te doen om
zo’n AOV af te sluiten. Verzekeraars willen je dan liever
niet meer verzekeren of het wordt veel te duur.” Gevolg,
slechts een derde van alle zelfstandig ondernemers heeft
zo’n AOV.

de maximale inleg (buffer) bereikt, dan blijf je weliswaar
maandelijks je premie (inleg) betalen, maar krijg je het
bedrag boven de maximale buffer teruggestort.’

SOCIALE CONTROLEFUNCTIE

COLLECTIVITEIT NODIG

Voor Megens was de keuze dan ook snel gemaakt toen
hij zich bij een broodfond in de regio Uden kon aansluiten. ‘Voor mij is het een ideaal vangnet voor de eerste
twee jaar.” Megens legt uit hoe het werkt: “Als iemand
ziek is betaal je een stukje mee aan de uitkering. Je bepaalt zelf de hoogte van de uitkering bij ziekte die je wilt
ontvangen en afhankelijk daarvan betaal je premie. Die
premie gaat in een pot en elke maand dat er geen gebruik van wordt gemaakt, bouw je reserve op. En heb je

Voor Gerald Megens past het deelnemen in een broodfonds ook bij zijn overtuiging dat je als zelfstandig ondernemer moet zoeken naar samenwerking. Megens trekt
dit veel breder. “Ik geloof in collectiviteit, in het werken in
een coöperatie. De wereld verandert, de markt verandert,
en als klein bedrijf alleen kun je niet op tegen de grote
bedrijven die grootschalig werken. Een bepaalde vorm
van gezamenlijkheid moet je als zelfstandig ondernemer
wel hebben. Je moet je verenigen, anders red je het niet.”

“Ons broodfonds telt nu 35 leden en dat mogen er
maximaal 50 worden. Alle deelnemers zitten in de regio
Uden. Het is een vereniging waarin iedereen elkaar kent.
Hierdoor is er ook een sterke sociale controlefunctie. Dat
zorgt ervoor dat het eerlijk gaat en dat er niet door een
van de deelnemers misbruik van wordt gemaakt.” Nog
een voordeel. Het geld dat iedere maand op de individuele broodfondsrekening wordt gestort (inleg), blijft na
aftrek van contributie en eventuele schenkingen, van de
deelnemer zelf. Die inleg ben je dus niet kwijt, zoals bij
een premie van een commerciële verzekeraar het geval is.

EEN BROODFONDS, HOE WERKT DAT?
In een broodfonds spreken zelfstandig ondernemers
met elkaar af elkaar financieel te steunen bij ziekte. Een
broodfonds bestaat uit tussen de 20 en 50 zelfstandige ondernemers die elke maand geld opzijzetten. Wie
langdurig ziek is – de eerste maand ziekte is voor eigen
rekening – krijgt uit het broodfonds een maandelijkse
schenking (uitkering) gedurende maximaal twee jaar.
Iedere deelnemer betaalt, naast een maandelijkse

contributie van 10 euro, een maandelijkse inleg. De
hoogte van de inleg is afhankelijk de gewenste schenking (uitkering) bij ziekte. Hoe hoger de gekozen
schenking, hoe hoger de inleg. Een deelnemer die in
geval van ziekte een maandelijkse schenking van 1.250
euro wenst, betaalt bijvoorbeeld maandelijks 56,25 euro
inleg. Kijk voor meer informatie op www.broodfonds.nl
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Megens verwacht dan ook dat er nieuwe structuren, nieuwe
organisatievormen komen waarin zelfstandig ondernemers
zich gaan verenigen in coöperaties.

ONDER ÉÉN LABEL
Ook binnen de VKGO pleit Megens voor meer collectiviteit.
“Je hoort wel ondernemers in de grafische sector met drie
man personeel zeggen ‘wij overleven het wel’, maar ik geloof
dat niet. Je moet vanuit een collectief regionaal opereren en
elkaar wat gunnen. Dan heb je kans om te overleven en nog
marges te maken.”
“Alleen al door gezamenlijke inkoop zou ieder lid als heel snel
het contributiegeld terugverdiend hebben. Maar denk ook
aan productontwikkeling of marketing. Nu is iedereen dat
voor zichzelf aan het uitvinden”, zegt Megens. “Een mooi
voorbeeld van collectiviteit binnen de VKGO is de DrukwerkEtalage. Ik zou graag zien dat we nog meer een gezamenlijke uitstraling naar buiten krijgen onder één VKGO-label.
Dat heeft natuurlijk tijd nodig, maar er begint wel al iets te
groeien.”

AGENDA
BROODFONDSBIJEENKOMSTEN
19 september - Noord-Veluwe
Informatieavond
25 september - Nijmegen e.o
Informatieavond

2 oktober - Haarlem e.o
Informatieavond
5 oktober - Betuwe
Informatieavond
9 oktober - Utrecht e.o
Informatieavond

WIST JE DAT...
Per 1 juli 2017
... Zijn er 278 groepen
... In 121 plaatsen
... Zijn er 20 broodfondsen in oprichting
... Zijn er totaal 12.425 deelnemers
... Zijn er gemiddeld 44 deelnemers per groep
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27 september - West-Brabant
Informatieavond
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EVENEMENTEN

VKGO WINT PUBLIEKSPRIJS
OP VAKBEURS
De Grafische Vakbeurs en Vakbeurs Sign was voor VKGO het
moment om te laten zien waar de vereniging voor staat: “een
inspiratie-vakgroep voor iedereen in de printindustrie”.
De stand was een live drukwerketalage met honderden
voorbeelden van door de VKGO-leden geproduceerde vormen
van drukwerk. De vereniging scoorde er goed mee. Naast heel
veel belangstelling won de stand ook De CMBO / Print Pakt
Publieksprijs voor de meest innovatieve stand op de beurs. Een
zeer tevreden VKGO-voorzitter Toob Alers nam de prestigieuze prijs in ontvangst. Het was de ultieme vorm van inspiratie, zo vonden de bezoekers, die via een formulier hun stem
konden uitbrengen op de beste stand van de beurs.

CONTACTEN
Door een mailingactie werden bezoekers en standhouders gewezen op het lidmaatschap van de vereniging, wat resulteerde
in enkele nieuwe leden.
Het belangrijkste van de beurs was toch de contacten die de
leden opdeden, omdat ze hun producten op de stand lieten
zien en omdat ze de stand als uitvalsbasis gebruikten. Het blijkt
dat de bezoekers van vandaag de standhouders van morgen

zijn en dat op deze beurs de scheiding tussen de vakgebieden
en tussen kopers en verkopers vervagen.

ENERGIEKE SFEER
Meer dan 13.000 bezoekers kwamen af op Grafische
Vakbeurs en Vakbeurs Sign in Evenementenhal Gorinchem.
Het Print Pakt Live Kennisplein viel erg in de smaak, gezien
de hoge opkomst en de positieve reacties van bezoekers.
Daarnaast waren exposanten zeer tevreden over de interesse
en verkoop tijdens de beurs. “Er hing een energieke sfeer met
veel beleving”, zegt Debbie de Bruijn namens de beursorganisatie. “De draaiende machines zorgden voor een optimale
beleving. De beurs werd door bezoekers gezien als een echte
inspiratiebron. En exposanten waren op hun beurt tevreden
met de kwaliteit van de bezoekers. Mede daardoor zijn er veel
machines verkocht en nieuwe contacten gelegd”, aldus De
Bruijn.

SCHEIDING VIEL WEG
Voor het eerst viel de scheiding tussen print en sign volledig
weg en werd deze hal een echte afspiegeling van de ontwikkelingen in de markt, waar grenzen tussen vroegere vakspeci-

alisaties en verzuiling vervagen. De beurs is nu echt een beurs die
inzoomt op de productie van alle mogelijke communicatiemiddelen en waar inspiratie centraal staat.
Het werd ook een beurs voor een breed publiek waar een bonte
mix van jong en oud, creatief en productief aan hun trekken
kwam. De kleurrijke Gorinchemse show lijkt een blauwdruk voor
de toekomst van de printindustrie waar iedereen met iedereen
zaken doet en waar de bezoekers van vandaag de standhouders
van morgen kunnen zijn. Bij veel standhouders bestaat de wens
om dit geslaagde evenement te verheffen tot een jaarlijkse editie.
Voor de grote fabrikanten is dat nog wel een budgetkwestie.
Maar als resultaten gelden dan zou een jaarlijkse herhaling toch
ook voor hen een optie moeten zijn. Die bal ligt nu bij de beursorganisatie.

VKGO IN BEGELEIDINGSCOMMISSIE
“Deze succesvolle editie geeft veel vertrouwen voor de toekomst. De komende periode staat in het teken van evalueren en het opstarten van de volgende editie. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk”, aldus De Bruijn. Het VKGO
neemt deel aan de begeleidingscommissie van de vakbeurs.
Deze commissie is het klankbord voor de beursorganisatie
waar het gaat om ontwikkelingen uit de markt. Het VKGO
is van mening dat er plaats is voor een jaarlijks evenement
waar bezoekers uit alle geledingen van de industrie bij elkaar
komen. Het succes smaakt naar meer.

SUCCESVOLLE MUST-SEE ROUTE

AWARD-WINNAARS
Tijdens de beurs werden in totaal drie awards uitgereikt. VKGO
won de CMBO Print Pakt Publieksprijs. De vakjury van CMBO
reikte de Innovation Award 2017 op de laatste dag van de beurs
uit aan IP Digital, een serviceverlener op het gebied van digital
signage. De Participation Award werd gewonnen door Probo.
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De nieuwe Must-See route, met ruim veertig innovaties, werd
goed ontvangen. Deze route was voor bezoekers een leidraad om
alle noviteiten te bekijken. Tijdens de volgende editie van Grafische Vakbeurs en Vakbeurs Sign wordt hier weer op ingespeeld.
Een andere publiekstrekker in Gorinchem was carwrappen.
Bezoekers konden zich laten informeren over de mogelijkheden
van carwrappen en kregen zelfs de mogelijkheid om het zelf te
proberen tijdens speciale carwrap workshops van JABE reclame en
wrapjeauto.nl.
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DRUPA: DRUKKERS DURVEN
WEER TE INVESTEREN
Er is weer vertrouwen in de grafische industrie. Ook kleinere grafische bedrijven durven weer te
investeren. Vooral in afwerking. Dat blijkt uit het 4e drupa Global Trends Report.

DRUKKERS GEMATIGD POSITIEF

DRUPA

Drukkers zijn voorzichtig optimistisch over hun bedrijf;
42% van de drukkers stelt dat zijn bedrijf er goed voorstaat, slechts 11% zegt dat het slecht gaat. En bijna de
helft (46%) van de drukkers verwacht verdere verbetering
in de loop van dit jaar. Verpakkingsdrukkerijen en industriële drukkers zijn over het algemeen wel positiever dan
drukkers die zich toeleggen op handelsdrukwerk.

WEER INVESTEREN
Na jaren waarin drukkers de hand op de knip hebben
gehouden, lijken zij in 2017 weer te willen gaan investeren.
Opvallend is, dat investeren in afwerkingsapparatuur topprioriteit is onder grafische bedrijven. Daarnaast zijn – door
de verregaande automatisering – drukkers van plan meer
te investeren in prepress/workflow en MIS. Ook opvallend
is, dat drukkers ook weer meer plannen hebben om te investeren in vellenoffsetpersen, nog meer dan in tonergebaseerde digitale vellenpersen. Overigens groeit de behoefte
aan inkjet vellenpersen ook sterk.

GRAFISCHE AFWERKING
Andere opvallende conclusie is dus dat er de komende
jaren sterk geïnvesteerd zal worden in afwerking. Een trend
die ook tijdens de Hunkeler Innovatie dagen duidelijk zichtbaar was, maar die zeker niet alleen voor grote grafische
bedrijven geldt. Investeren in afwerkingsapparatuur staat
ook in de belangstelling van kleinere grafische bedrijven.
Niet voor niets was op Grafische Vakbeurs een ruime keuze
te zien in systemen om sneller en goedkoper complete
grafische producten aan klanten te kunnen leveren.

LAST VAN ONLINE
Drukkerijen hebben allemaal op hun eigen manier last van
de groei van online. Maar digitalisering is voor drukkerijen
niet alleen een bedreiging (dalende oplagen), het biedt ook
kansen (nieuwe toepassingsmogelijkheden). Vrijwel alle
type drukkerijen ondervinden de gevolgen van digitalisering. Handelsdrukkerijen proberen dit op te vangen door

toegevoegde waarde te bieden door meer service. Toch
stelt het drupa Global Trends Report dat slechts 18% van
de drukkerijen wereldwijd daadwerkelijk multichannel/
crossmedia-toepassingen levert.
Drukkerijen die publiceren hebben het meest last van de
digitalisering. Door de opkomst van online dalen de papieren oplagen. Toch stelt drupa dat het verlies van het aantal
papieren titels door online online-publicaties meevalt.

DE GROEI VAN DIGITAAL DRUKKEN ZET
NIET DOOR
Trends waar drukkerijen mee te maken hebben: nog
kleinere oplagen, nog kortere levertijden en groei van het
aantal orders. Niet verwonderlijk dat digitaal drukken een
belangrijke factor is geworden naast offsetdruk binnen
drukkerijen. Vier op de tien handelsdrukkerijen stelt dat een
kwart of meer van zijn omzet uit digitaaldruk komt. Toch
stellen de makers van het meest recente drupa-rapport dat
de opmars van digitaal, ten koste van offset, niet in een
rechte lijn naar boven gaat. Waar iedereen verwacht dat
de transitie naar digitaal drukken doorzet, was voor het
eerst sinds lange tijd sprake van een kleine, maar duidelijke afname van het aandeel digitale print in de omzet van
drukkerijen.
Opvallend is ook dat de groei van het drukken van variabele (data) niet doorzet. In 2013 stelde nog 19% van de
drukkers, die naast offset ook digitaal drukken, dat meer
dan 25% van hun digitale drukwerk bestond uit variabel
drukwerk. In 2016 was dat ‘slechts’ 18%.
Extra omzet door nieuwe toepassingen, zoals personaliseren en variabele content, is er gemiddeld dus nauwelijks en
maar enkele drukkerijen in de sector weten extra services
echt te vermarkten.

PREFERRED SUPPLIERS

XTANDIT

GROOTS GEDRUKT

PRINT & DOCUMENT SOLUTIONS

WAT U OOK WILT DRUKKEN,
DRUK HET GROOTS!

Oostzee 2
3446 CH Woerden
0348-485800

Zuidzijde 131-133
2977 XE Goudriaan
+31 (0)183 58 33 33
info@grootsgedrukt.nl

JIJ HIER ALS
PREFERRED
SUPLIER?
MAIL DAN NAAR
INFO@VKGO.NL
TEKST: ROB VAN DEN BRAAK

PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS

KBA speelt, net als 200 jaar geleden, daar een grote rol in.
Het bedacht een aantal unieke concepten, zoals de supersnelle Condor snelpers en de Cortina waterloze offset kranten
rotatiepers. Ook de grootformaat oplossingen, zoals KBA die
de Rapid-serie aanbiedt en de samen met HP ontwikkelde
T1100 S, de breedste digitale verpakkingspers, schrijven
geschiedenis.

Dit is een bijdrage van Rob van den Braak, graficus en
tegenwoordig verbonden aan Blokboek.com

Rotatiepers ontworpen door Wilhelm Koenig (1876)
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Dit jaar viert KBA dat Friedrich Koenig en Andreas Bauer in
1817 hun eerste drukpersenfabriek in gebruik namen. De
geschiedenis van KBA is ook de geschiedenis van onze
industrie. De eerste hoogdruk cilinderpersen die de fabriek
in Oberzeil verlieten, waren het begin van de industrialisatie
van de grafische industrie die uitmondde in de supergeautomatiseerde grootformaat offsetpersen en digitale productie
printers die nu, dankzij de revival van drukwerk wereldwijd,
in grote aantallen geïnstalleerd worden.

De KBA geschiedenis is ook mijn persoonlijke geschiedenis
in deze industrie. De Gala, gemaakt door het later door KBA
overgenomen Albert Frankenthal, was de eerste middenformaat hoogdrukpers die ik als leerling boekdrukker mocht
bedienen. En de Condor was de snelste middenformaat
pers, waarmee ik in het vorige millenium heb mogen
werken. Als journalist voor PERS mocht ik in 2013 bij de
introductie van de Rapida 164 super grootformaat offset
pers zijn. Het was een onvergetelijke ervaring om te zien
hoe dat drukmonster binnen een paar minuten zijn
platen wisselde en zijn topsnelheid van 18.000 druks per
uur haalde.
Felicitaties voor KBA zijn dan ook op zijn plaats, en we zijn
benieuwd hoe over 200 jaar onze industrie er, dankzij
pioniers als KBA, uit zal zien.
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