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We kwamen 6 maart bijeen bij Brink Omega in Houten…AVG en RI&E als
onderwerpen stonden op de uitnodiging. Brenda van Poecke en Remco
de Klaver met hun schitterende grafische fullfilment- en DM-producten
waren een fantastische gastheer.
Samen met het dienstencentrum keken we naar de RI&E en de
ontwikkelingen rondom privacywetgeving. De opkomst was bijzonder
groot. Als voorzitter en bestuur realiseerden we ons direct, dat het
vraagstuk rondom privacywetgeving en de algemene verordening
gegevensbescherming die volgende maand van toepassing is, onze leden
echt bezighoudt. Hoe ga ik dit aanpakken? Kennis vergaren en kennis
brengen om te kunnen delen: iets wat je van een vereniging als de vkgo
kan en mag verwachten. We boden het aan!
De ambiance op die 6e maart was gemoedelijk, veilig en voelde “klein”.
Er was ruimte voor discussie en vragen en die werden er dan ook volop
gesteld. Als voorzitter monitor ik op zo’n bijeenkomst veel meer de
interactie tussen spreker en zaal, kijkend naar het smartphonegedrag en
-gebruik van de deelnemers. Het viel me reuze mee. Er was aandacht
en oprechte interesse. Kleiner is fijner, hè…We merkten het bij een goed
verzorgd buffetje als afsluiting.
Natuurlijk moet je dan met een partij als het dienstencentrum doorpakken
en aanhaken, ook voor de leden die om één of andere redenen niet
aanwezig konden zijn. En dat hebben we als vkgo gedaan: proactief en
ondernemen, maar wel samen met een kennispartij binnen de branche.
'Samen komen we verder' is mijn boodschap. 'Samen is veiliger, alleen
kan je het niet'. Uit de contacten met Peter Tegel heb ik begrepen dat een
aantal leden doorpakt met verschillende pakketten en mogelijkheden.
En was je er deze keer niet bij? Geen probleem! De volgende keer krijg je
als lid een nieuwe kans om onze kleine kracht te ontdekken.
Mocht je vragen hebben bel ons secretariaat, Bianca
helpt je verder!
Zullen we dan zeggen 'tot de volgende keer' en,
euh, jullie gegevens zijn bij de vkgo veilig hoor!
Jawel, wees gerust, we delen alleen kennis en
grote verbondenheid natuurlijk doen we Mark
Zuckerberg de groeten.
Tot snel!

Toob Alers
Voorzitter
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NIEUW VKGO LID AGIA

“FOCUS OP SPECIALE AFWERKING BIJ
NIEUW VKGO LID AGIA”

EVEN VOORSTELLEN

TEKST EN BEELD: MARCO DEN ENGELSMAN

Een boek met een chocoladereep erin. Niets is AGIA speciale
afwerking te gek. In de ontvangstruimte staat het vol met
aparte en uniek afgewerkte boeken. Niet alleen boeken maar
ook menu-omslagen en gaatjespapier voor handwerklessen
maakt het bedrijf. Het Amsterdamse nabewerkingsbedrijf
AGIA heeft zich als nieuw lid aangemeld bij VKGO.
Samen met zijn partner Astrid heeft Clemens Valk tien jaar
gelden besloten om de Afwerking een nieuw elan te geven
in Nederlands bindland.

WERK GENOEG
Clemens Valk: “De economie is groeiend. Wij maken speciale
producties waarvoor we machines van een halve eeuw
geleden gebruiken. Voor het specialistische werk in kleine
oplagen is momenteel ook werk genoeg. Dat is de reden dat
we ons daar steeds meer op toeleggen. En laten we eerlijk
zijn, de oplagen worden steeds kleiner en de behoefte aan
iets bijzonders, afwijkends of opvallend groeit alleen maar.”
Dat is ook de reden dat AGIA zich meer aangetrokken voelt
tot een kleine brancheorganisatie. “Ik denk dat VKGO een
leuke groep is die elkaar wat gunt.
Zo zitten wij als AGIA ook in elkaar. Het nadeel van
de grotere brancheorganisaties is dat ze te log zijn. De
afstand naar de kleine leden is vaak te groot. VKGO is een
organisatie waar je samenwerkt. Zo is het in de praktijk ook.”
Het afgelopen jaar heeft AGIA geïnvesteerd in een

halfautomaat vouw- naaimachine voor kleine oplagen
digitaal geproduceerd drukwerk. “Ik ben ervan overtuigd dat
onze industrie nog heel lang zal blijven bestaan. We blijven
op papier communiceren met elkaar.
Mensen willen zien, ruiken en voelen en dat zal zo blijven,”
motiveert Clemens zijn investering.

TERUG NAAR DE BASIS
AGIA stamt uit 1963, de vader van Clemens begon met het
bedrijf. Hij zocht een naam waarmee hij bovenaan in het
telefoonboek zou komen. Dat was toen nog heel belangrijk
om snel gevonden te worden.
Hij maakte er Afwerking Grafische Industrie en Aanverwanten
van. In 2008 kochten Clemens en Astrid het bedrijf binderij
Gebr. Van Lith en besloten toen de naam te combineren
in Agia & Lith. Clemens: “Na tien jaar besloten we terug
te gaan naar de basis, AGIA. Inmiddels is ook Kloosterman
Atelier erbij gekomen. Dan zou er nog een naam bij komen.
We hebben nu een nieuw logo, nieuwe website en een ander
uiterlijk op de gevel.”

LAY-FLAT
Het is druk bij AGIA. Het bedrijf heeft 10 vaste medewerkers.
De meesten zijn al heel lang in dienst. Het is een bedrijf
dat meedenkt met de klant en met creatieve vernieuwde
oplossingen komt. Clemens laat een boekblok zien waarvan

DIGITAAL

ook sinds kort boekblokken van 51 x 55 cm naaien. Een vel
van 70 x 100 vouwen
TEKST
we dubbel
EN FOTOGRAFIE:
en kunnenXXXXXX
we naaien. We
zijn de enige in Europa die dit kunnen. Natuurlijk zullen we
niet veel van die grote boeken hebben, maar A3 oblong kan
ook met deze machine en dat komt vaker voor. Ook hebben
we de bewerking zwevend naaien.

BEWUSTE KEUS
Voor Clemens Valk is het een bewuste keuze om klein en
gespecialiseerd te blijven. “Dat is de reden dat wij er nog
zijn,” zo geeft hij aan. “Op het moment dat je middelgroot
wordt en zwaar moet investeren ben je enorm afhankelijk
van schommelingen in de markt.”
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de rug gefreesd is. In de sleuven ligt garen om de rug te
verstevigen. Clemens: “Dit is een methode die we gebruikten
bij het restaureren van boeken. Pas later hebben we dit als
bindtechniek aangeboden aan klanten. Wat je krijgt is een
lay-flat boek met een aparte binding. Stampwerk houden wij
ook van. In ons geval komt dat vaak neer op het automatisch
aan brengen van tabstansingen in bestaande boeken. Zowel
in softcover als in hardcover. Producties voor tabbladen
behoren ook tot de mogelijkheden.”
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Bij het bedrijf staan ongeveer 100 machines die vrijwel
elke denkbare afwerking van grafische producten kunnen
realiseren.
Neem een kijkje op de website of maak een afspraak
om het een en ander te bewonderen, onderzoeken en
ontdekken in de gezellige modellen kamer!
www.agia.nl

Op dit moment wordt meer dan de helft van het werk wat bij
AGIA binnenkomt digitaal geproduceerd. Clemens laat een
familieboek zien waarvan elke pagina op een andere manier
uitgevouwen kan worden. Het maakt het heel bijzonder om
door zo’n fotoboek heen te bladeren. Eigenlijk ontvouw je
hiermee de familiegeschiedenis. Dat is de gedachte erachter.
AGIA werkt voor een groot aantal drukkers die het mooi
vinden om hun klanten bijzondere producties aan te bieden.
Maar ook online bedrijven weten de weg te vinden naar
AGIA. Clemens: “We kunnen extreem dik singeren, maar

Nutella, 650.000 keer uniek
Dit voorjaar lagen er in de supermarkten in Nederland 650.000 potten Nutella, met labels die stuk voor stuk een uniek design hebben.
De actie van Nutella met de boodschap: ‘iedereen is uniek’, is mede
mogelijk door de samenwerking met HP. Met het softwareprogramma HP SmartStream Mosaic, is het mogelijk elk design uniek te
maken. Dit gebeurt aan de hand van een algoritme die telkens inen uitzoomt, waarbij het beeld enigszins roteert, zodat dus 650.000
verschillende designs gemaakt kunnen worden. In Italië was de
actie onlangs al een groot succes; 7.000.000 Nutella potten waren

KORTE INSPIRATIE BERICHTEN

binnen een maand uitverkocht.

Bloemverpakking

De lente is voor HLO Creative Design
Agency goed begonnen: het Haagse
ontwerpbureau heeft samen met Anthura
de Dutch Packaging Awards 2018 in de
categorie Non-food gewonnen. Het leuke
aan dit ontwerp is dat de consument aan
de kleurrijke illustraties kan zien hoe de
plant eruit zal gaan zien als deze uit de
knop komt. Het verpakkingsontwerp en de
merkidentiteit van Garden Orchid, een
unieke orchidee voor in de tuin, ontwikkeld
door HLO Creative Design Agency, kwam
als een van de meest duurzame en
innovatieve winnaars uit de bus.

Magazines effectiever dan gedacht
Magazines effectiever dan gedacht. Dit blijkt uit een

emotieoverdracht en breinpositie. Op basis van

grootschalig onderzoek van Ebiquity, in opdracht van

performance scoren magazines op 3 van de 4 criteria

het Britse Radiocenter. Ook radio en dagbladen worden

een top 3-positie. Adverteerders en bureaus schatten de

onderschat. Daarentegen worden social media en online

prestaties veel lager in.

video overschat in hun performance. Magazines scoren
vooral goed op het creëren van een positieve breinpositie,
emotieoverdracht en ROI.
Voor het onderzoek, genaamd ‘Re-evaluating media’, zijn
in totaal 116 adverteerders (68) en mediabureaus (48)
geïnterviewd, en meer dan 75 studies geanalyseerd. Het
betreft een zeer uitgebreid en diepgaand onderzoek.
De vier belangrijkste criteria waarop adverteerders de
inzet van mediakanalen beoordelen voor brandbuilding
op de lange termijn zijn: opties voor targeting, ROI,

zien.

Postvolume daalt sneller dan verwacht
In tien jaar tijd is de hoeveelheid post, die bezorgd wordt, meer dan gehalveerd. Uit
de presentatie van de jaarcijfers van PostNL blijkt, dat de daling nu haast 11 procent
per jaar bedraagt, waar eerst nog verwacht werd dat de daling zich zou stabiliseren
op 7 procent per jaar. Dat PostNL daarbij concurrentie heeft gekregen van andere
postbedrijven, die zich nu op de particuliere markt begeven, zal pas effect hebben in
2018. Opvallend is ook de scherpe daling van de traditioneel goede decembermaand
in 2017. Het goede nieuws voor de postbezorger, dat de daling in briefpost voor een
belangrijk gedeelte in de resultaten gecompenseerd wordt door de groei in pakketpost.
Wel vraagt PostNL zich bij monde van topvrouw Verhagen zich af, of postbezorging in de nabije toekomst nog wel mogelijk is.
“De vervanging van fysieke post door digitaal gaat sneller dan verwacht,” zegt Verhagen.

Toenemende groei grootformaat markt

eld
en medische toepassingen, bijvoorbe
het
ter bestrijding van giftige stoffen of
og
3D-printen van huidweefsel. Vooralsn

s echter nog
moeten de Zwitserse onderzoeker
op de
veel experimenteren voordat we Flink
markt zien.

Belgen winnen Kalenderwedstrijd
Stockmans Kalenders in Duffel (België) heeft de KW
Award met Paperwork 2018 gewonnen. De kalender
– eveneens een verzameling art prints – is ontworpen
door Annelies Vanoost en uitgegeven door Stockmans
Kalenders. Ruim honderd bezoekers waren op 22
maart aanwezig bij de feestelijke prijsuitreiking van de
Kalenderwedstrijd, editie 2018. In het sfeervolle Fort
Wierickerschans te Bodegraven, maakte tv-ster Ellie Lust
de winnaars bekend van de diverse categorieën.
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in 3D,
Je kunt met allerlei materiaal printen
nog niet
maar met levende organismen is dit
eker van
gedaan. Tot nu toen, want onderzo
printen
ETH Zürich experimenteren het 3DFlink,
met bacteriën. De nieuwe inkt heet
De
wat staat voor functional living ink.
waarin ook
levende inkt is een soort hydrogel,
ingsstoffen
bacteriën en hun benodigde voed
van de
zijn toegevoegd. De eigenschappen
erie dat
3D-inkt hangen af van het soort bact
kunnen
wordt gebruikt. Deze Flink-inkt zou
ologische
worden handig zijn voor biotechn

INSPIREREN

3D-printen met bacteriën

InfoTrends publiceert een nieuwe studie onder
de titel Looking for BIG Opportunity in Graphic
Communications & Specialty Printing InfoTrends
onderzocht meer dan 300 respondenten binnen vijf type
organisaties, waaronder printbedrijven, zeefdrukkers,
signbedrijven en reclamebureaus.
Uit het rapport komt onder meer naar voren dat
grootformaat print nog steeds groeit. Veel van de
ondervraagde bedrijven rapporteren een groei in dit
marktsegment. Bijna de helft van de bedrijven (48%)
overweegt een nieuwe grootformaat printer in de
komende twee jaar.
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TEKST EN BEELD: ARTHUR LUBBERS

EXPERIENCE

VOLLE BAK BIJ VKGO EXPERIENCE

ARBO RI&E, ENERGIE
RI&E EN AVG – WAT
MOETEN WE ERMEE?
Gastheer BrinkOmegaVanPoecke ontving maar liefst 46 VKGO-leden op 6 maart jl. tijdens de VKGO
Experience in Houten. Zij kwamen niet alleen voor de gezelligheid en om inspiratie op te doen. Ook de
onderwerpen Arbo RI&E, Energie RI&E en vooral de nieuwe privacywet AVG trok grafische ondernemers.
Want ook de kleinere grafische bedrijven moeten aan de slag met deze ‘hoofdpijndossiers’.

WETEN OVER WETTEN
Thema van deze VKGO Experience is ‘Weten over Wetten’.
Het Dienstencentrum kreeg het podium om de grafische
ondernemers voor te lichten over de ARBO RI&E én de Energie
RI&E. Met dat laatste blijken grafische ondernemers nog
nauwelijks bekend, maar dit wordt wel verplicht vanaf 2020.

ARBO RI&E

PYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING
Bij de meeste van deze vijf is het volkomen duidelijk waar
het om gaat, maar dat is niet altijd het geval bij de meest
voorkomende klacht; de pychosociale arbeidsbelasting. Dit
‘softe’ aspect mag dan voor werkgevers vaag zijn – komt de
stress door het werk of de privésituatie, of een combinatie
daarvan? – het is volgens Tegel wel de belangrijkste reden
voor verzuim. “35% van het landelijk verzuim is stressgerelateerd. Pychosociale arbeidsbelasting is daarmee het
belangrijkste, maar tegelijkertijd ook het moeilijkst te bestrijden
arboprobleem.”Bart Lauwaert van Grafische Groep Matthys,
het enige aanwezige Belgische lid van de branchevereniging,
merkte hierbij op dat hij niet begreep hoe het kan dat in
Nederland werkgevers verantwoordelijk kunnen zijn voor de
psychische problemen die een werknemer privé kan hebben.
Twee jaar loondoorbetaling wegens ziekte van een werknemer
zoals in Nederland kent men in België sowieso niet, maar dat
is een realiteit waar wij in ons land mee te maken hebben. Aan
de andere kant wees Tegel op het grote belang van het aspect
welzijn in Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW), ook voor
de werkgever. “Het is heel belangrijk dat er aandacht is voor
werknemers. Als zij zich goed voelen, gaan zij ook veel harder
werken.”

1. Globally Harmonised System of Classification and
Labelling of Chemicals (GHS); dit gaat over de 		
etikettering van chemische stoffen. Simpel gezegd, die
etikettering moet kloppen. Flessen met chemicaliën van
de fabrikant worden in de drukkerij vaak overgegoten
in potten bij de drukpers bijvoorbeeld. Daarbij
is het belangrijk dat ook op die pot het juiste etiket 		
(waarschuwing voor gebruik) staat. Hiervoor adviseert
Peter Tegel het kleurcodesysteem te hanteren. Door
bijvoorbeeld een rode kaart op een pot met een 		
bepaald K3-wasmiddel te plakken, weet dan iedereen
in het bedrijf meteen om wat voor soort chemicaliën 		
het gaat. Dat werkt veel handiger en veiliger.
2. REACH, wat staat voor: Registratie, Evaluatie, 		
Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Elke
leverancier van gevaarlijke stoffen moet veiligheids- of
informatiebladen afgeven bij levering. Als grafisch 		
bedrijf moet je zorgen dat dit ook gebeurt en dat deze
informatie actueel is. En als werkgever heb je de plicht
om de werknemers hierover te informeren.
3. CE (Conformité Européenne), wat zoveel betekent als
‘voldoet aan de Europese wetgeving’. Elke machine
van na 1995 moet voorzien zijn van het CE-logo.
Daarmee geeft de fabrikant aan dat zijn machine 		
voldoet aan de Europese wetgeving.
Grafische bedrijven kunnen voor het opstellen van een
goed arbobeleid in hun grafisch bedrijf gebruik maken
van de Arbocatalogus en RI&E Grafimedia, zie 
www.arbografimedia.nl. Ook het Dienstencentrum 		
begeleidt werkgevers in de grafische industrie bij het
§implementeren van Arbobeleid.BOETES LOPEN

“35% VAN HET LANDELIJK
VERZUIM IS STRESSGERELATEERD.”
Perfecte catering tijdens deze inspiratiebijeenkomst

PETER TEGEL
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De Arbo RI&E mag dan al sinds 1994 verplicht zijn voor
werkgevers, ook dit hebben lang niet alle (kleinere) grafische
bedrijven goed op orde. Peter Tegel van het Dienstencentrum
bracht tijdens de VKGO Experience in zijn presentatie het
onderwerp nog eens goed onder de aandacht. Net als elke andere organisatie zijn grafische bedrijven verplicht in hun eigen
bedrijf onderzoek te doen naar mogelijke knelpunten op het
gebied van arbeidsomstandigheden en deze op te nemen in
de lijst met veiligheids- en gezondheidsrisico’s (Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)). Ook een plan van aanpak voor het
oplossen van deze knelpunten moet op papier staan. De top-5
arbo onderwerpen die spelen in de grafische industrie zijn
volgens Tegel: pychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting,
machineveiligheid, gehoorschade en gevaarlijke stoffen.

VOOR EEN GOEDE UITVOERING VAN
DE ARBOWET OP DE WERKVLOER
IN HET GRAFISCH BEDRIJF ZIJN DRIE
ONDERDELEN BELANGRIJK:
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BOETES LOPEN OP
Het arbobeleid goed op orde hebben is essentieel, stelt Peter
Tegel. Hoewel er in het afgelopen jaar ‘slechts’ zes ongevallen
hebben plaatsgevonden bij grafische bedrijven, kunnen de
risico’s voor de werkgever als er iets gebeurt heel groot zijn.
Want de Arbeidsinspectie geeft lik-op-stuk als de Arbowet
niet juist is nageleefd. Bij het uitdelen van boetes hanteert de
Arbeidsinspectie vier niveaus:
1. Staat er arbobeleid op papier? Nee, dan afhankelijk van
de omzet bijvoorbeeld 5.000 euro boete.
2. Is er een goed RI&E-lijst? Nee, nog eens 5.000 euro 		
boete.
3. Is de medewerker juist voorgelicht over de arboregels?
Nee, 5.000 euro erbij.
4. Is er door de werkgever toezicht gehouden op naleving
van de arbovoorschriften? Nee, plus 5.000 euro.
Zo kan de boete, afhankelijk van de omzet (grootte) van het
bedrijf, gemakkelijk oplopen tot 20.000 euro.

EXPERIENCE

ENERGIE RI&E
Het Dienstencentrum maakt de VKGO-leden er ook op
attent dat er een nieuwe RI&E komt waar ook werkgevers
in de grafische branche mee te maken krijgen: de Energie
RI&E. “Dit is nu nog vrijblijvend, maar doe je niks, dan ga
je voor de bijl. Want het wordt vanaf 2020 verplicht, dan
gaat de overheid hier ook echt op controleren”, waarschuwt
Tegel. De Energie RI&E heeft alles te maken met het milieu,
meer specifiek de noodzaak tot CO2-reductie. “Bedrijven
moeten een energie-onderzoek doen en een plan maken voor
energiebesparing. Zij krijgen vervolgens drie jaar de tijd om
elke maatregel ook daadwerkelijk toe te passen.”
Grafisch ondernemers die denken dat het voor hun bedrijf
niet zo belangrijk is, vergissen zich volgens Tegel. “Als grafisch
bedrijf hoor je al snel tot de grootverbruikers.”
Volgens Tegel hoeft het invoeren van de Energie RI&E in het
bedrijf overigens niet per se moeizaam of tijdrovend te zijn.
“Als je de Arbo RI&E op orde hebt, kun je die Energie RI&E vrij
gemakkelijk inbouwen.”

TOBIAS OP DEN BRO

UW

PRIVACYWET AVG
Heel veel vragen en discussie riep ook de presentatie op
van het Dienstencentrum over de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei a.s. ingaat.
Tobias op den Brouw van het Dienstencentrum over de achterliggende motieven voor deze nieuwe Europese privacywet.
“In de maatschappij leeft het idee ‘big brother is watching
you’ en gezien de opkomst van big data wordt er ook heel
veel (gevoelige) persoonlijke gegevens van consumenten
verzameld en gebruikt. De politiek vindt dat die consument
hiertegen meer beschermd moet worden.”

MAILING MET GEVOELIGE DATA
De AVG schrijft voor hoe bedrijven voortaan met
persoonsgegevens moeten omgaan. Noodzakelijke kennis
die ook grafische ondernemers moeten hebben, willen ze
in de toekomst niet geconfronteerd worden met boetes.
Want natuurlijk moesten bedrijven altijd al goed met
gevoelige data omgaan – je wilt niet dat privacygevoelige
data en persoonsgegevens voor een mailing op straat
komen te liggen, maar de AVG legt nog meer nadruk op de
verantwoordelijkheid van bedrijven. Bedrijven krijgen een
verantwoordingsplicht, wat betekent dat zij moeten kunnen
aantonen dat zij zich aan de wet houden. Elk bedrijf moet over
documenten beschikken die laten zien dat er organisatorische
en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG
te voldoen. Dus moet, net als voor de Arbo, beleid op
papier staan. Daarnaast moet een bedrijf een register van
gegevensverwerking opstellen om te kunnen laten zien hoe
(lang) en waar data is opgeslagen. Technische maatregelen
zijn bijvoorbeeld dat de kast waarin persoonsgegevens zijn
opgeslagen op slot kan, maar ook dat de opslag en het
doorsturen van data online veilig gebeurt.

VERWERKERSOVEREENKOMST
Op den Brouw kwam handen en voeten tekort om de
vele vragen die dit onderwerp opriep bij VKGO-leden te
beantwoorden. De AVG vraagt om een ‘redelijke mate
van bescherming’ van klantgegevens, legt hij enigszins
geruststellend uit. Maar wat houdt dit nu concreet in voor
grafische bedrijven, bijvoorbeeld als zij een excelbestand

van hun klant krijgen met (gevoelige of NAW) gegevens
van consumenten voor een mailing? Op den Brouw: “De
klant die een excelbestand voor een mailing aanlevert blijft
verantwoordelijk, maar je hebt als grafisch bedrijf die deze data
ontvangt wel een zorgplicht.”
In de praktijk zal er volgens Op den Brouw worden gewerkt
met verwerkersovereenkomsten, die ook grafische bedrijven
van hun opdrachtgevers zullen ontvangen en moeten tekenen.
Grafische bedrijven doen er goed aan op hun beurt ook weer
een verwerkersovereenkomst te laten tekenen door hun
leveranciers, zoals vervoerders.
Want als het misgaat en data van consumenten toch op
straat komt te liggen, dan zal de privacywaakhond Autoriteit
Persoonsgegevens iedere schakel in de keten aansprakelijk
stellen en boetes opleggen aan de bedrijven die hun AVG niet
op orde hebben.

STAF ZEKERHEID CREATIEVE INDUSTRIE
Het implementeren van Arbo RI&E, Energie RI&E en AVGbeleid kost vooral heel veel tijd voor grafische ondernemers.
Het Dienstencentrum kan, tegen betaling uiteraard, hierbij
helpen. Voor de VKGO-leden biedt het Dienstencentrum een
groepspakket aan onder de naam Staf Zekerheid Creatieve
Industrie. Via het cafetariamodel kan elk lid per onderdeel
bepalen welke begeleiding hij wel/niet wenst bij het invoeren
van Arbo RI&E, Energie RI&E en AVG. Dat varieert van zelf
doen tot maatwerkbegeleiding. Het idee is om hiervoor eerst
een startbijeenkomst te organiseren. Wanneer die plaatsvindt,
zal afhangen van de animo onder de VKGO-leden. Voor
meer informatie, neem contact op met de VKGO en/of het
Dienstencentrum (www.dienstencentrum.com).
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Volgens Op den Brouw kun je als bedrijf heel praktisch in drie
stappen voldoen aan de AVG:
1. Stel een verwerkersovereenkomst op
2. Pas je algemene voorwaarden aan
3. Gebruik de AVG-tool (informeer bij het 			
Dienstencentrum)

opdrachtgevers eisen dat wij aan de AVG voldoen. Daarom
zijn wij samen met het Dienstencentrum bezig om ISO 27001
(informatiebeveiliging) te behalen, waarin onder meer de
(voor AVG benodigde) data security is opgenomen.

Een van de VKGO-leden die samenwerkt met het
Dienstencentrum om de AVG te implementeren in zijn
bedrijf is Mark Bonenkamp van dm-specialist Vogelaar (zie
pagina 12 en 13 van deze Uitleg). Bonenkamp: “Grote
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TERUG NAAR DE DEURMAT
Remco de Klaver van BrinkOmegaVanPoecke maakte
als gastheer van deze VKGO Experience gebruik om zijn
grafische collega’s een hart onder de riem te steken door
te stellen dat ‘papier het wint van digitaal’. Een fysieke
direct mail houdt de consument misschien drie seconden
vast. Dat klinkt weinig, maar de swipende Tindergeneratie
bekijkt een digitale uiting hooguit een seconde. “Dus dat
winnen we. Papier kun je voelen, dat roept emotie op en
houdt dus langer de aandacht vast. Bovendien heeft papier
een bewaarfunctie.” Hij constateert zelfs dat de consument
‘digitaal moe’ wordt en dat de tendens ‘terug naar de
deurmat’ is. “Wij merken dat de vraag naar direct mail
weer toeneemt”, zegt De Klaver.

STERFOLDER
En dat is mooi voor de man wiens passie het is ‘mooie
dingen van papier te maken’. De Klaver: “Wij proberen
het altijd net even anders te doen, het anders te zeggen

en het anders te maken.” En dat leidt tot de meest creatieve
dm-uitingen, iets waar van BrinkOmegaVanPoecke in is
gespecialiseerd. Zo maakt men in Houten onder meer voor de
sterfolder, een 16-pagina gevouwen A5-uiting die dankzij een
slimme snee in het midden tot poster uitgeklapt kan worden.
Net even anders is ook de mailing van de Rabobank gericht
op kinderen; niet via een standaard brief in enveloppe maar als
selfmailer in de vorm van een spaarvarken. En het hoeven niet
altijd complexe stansingen of vouwslagen te zijn waardoor een
mailing scoort, weet De Klaver. “Door in de mailing een losse
kortingsbon of antwoordcoupon te stoppen in plaats van deze
aan te hechten, kun je de respons al met 30% verhogen.”
Remco de Klaver roept zijn VKGO-collega’s dan ook op om
vooral toch gebruik te maken van De DrukwerkEtalage,
VKGO’s verzamelplaats van fraaie drukwerkproducten
waarmee grafische bedrijven de markt laten zien wat er aan
creatief drukwerk gemaakt wordt. Kijk eens op
www.drukwerketalage.nl.

TEKST EN BEELD: MARCO DEN ENGELSMAN
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MARK BONENKAMP (VOGELAAR)

VOGELAAR

'POST MOET WEER
LEUK WORDEN'
Vogelaar is eind 2017 van naam veranderd, omdat het bedrijf
veel meer doet dan verzenden. Vogelaar Verzenders dekte de
lading niet meer. Met de slogan: “Vogelaar maakt uw belofte
waar” voeren ze nu campagne. Het bedrijf staat in de top
5 van verzendbedrijven in de Benelux. Op een drukke dag
gaan er één miljoen poststukken door het bedrijf heen.

volumes verzonden, is het nu nog een ansichtkaart om klanten
op acties te wijzen.”

Eigenaar-directeur Mark Bonenkamp: “Ons sterke punt is
het onderhouden van klantcontact voor derden. We doen dit
online, middels pakketten en direct mail, waarvan het laatste
nog altijd 55% van onze omzet is.”

De markt in direct mail daalt niet zo snel als algemeen gedacht
wordt, is de mening van Mark Bonenkamp. Hij ziet een daling
bij grotere klanten en juist een groei bij veel kleinere klanten.
Steeds meer bedrijven ontdekken dat DM eigenlijk een hele
goede manier is om vandaag de dag de aandacht te trekken.
In deze toch steeds meer online georiënteerde wereld. De
respons op online acties wordt steeds lager. “Die respons staat
onder druk,” stelt Bonenkamp.

VERBREDING

RECLAMEPOST BLIJFT

Het bedrijf heeft er vroegtijdig voor gekozen om te verbreden
en meer te bieden dan het verzorgen van direct mail. “En
toch versturen we nog steeds meer poststukken naar meer
adressen dan vorig jaar,” stelt Bonenkamp. ”Wel zien we een
verschuiving: waar we vroeger complete catalogi in grote

Vogelaar heeft dertig verschillende machines om mail te
verwerken. Daarbij zit ook een grafische afwerking in de
vorm van snijden, hechten en vouwen. Daarnaast is er een
couverteer-, inpak- en foliestraat. Het bedrijf werkt samen met
eindklanten, drukkerijen en reclamebureaus.

In 2010 werden er 4 miljard poststukken verzonden. Als de
lijn zich doorzet dan daalt dit aantal naar 2 miljard in 2020.
Dat betekent nogal wat voor een bedrijf dat gespecialiseerd is
in poststukken. Bonenkamp: “De post is deels transactioneel.
Dan hebben we het over polissen, bankafschriften,
salarisstroken en dergelijke. Dat gedeelte verdwijnt. Wij
hebben ons daar nooit op gericht: we hebben ons meer
gericht op de reclame post. Een goede keuze zo blijkt nu.”
Er is meer. De markt van de periodieken staat zwaar onder
druk. De oplages dalen en van de bladen die er nog zijn slinkt
de omvang in rap tempo. “Wat groeit is het gedeelte dat wij
direct mail noemen en dat is in het algemeen reclame,“ zegt
Bonenkamp. “Dat zou nog veel beter kunnen gaan, namelijk
als bedrijven meer zouden investeren in hun database. Een
direct mail heeft de meeste impact als hij gepersonaliseerd
verstuurd wordt.”

DATA

GEADRESSEERD WERKT
De nieuwe AVG-wetgeving zet veel mensen aan het denken.
Bonenkamp: “Die nieuwe wet is niet zo heel veel anders dan
wat er al was. Straks moet er een dubbele opt-in zijn als een
bedrijf iets digitaal wil versturen. Maar bij direct mail is dat nog
steeds vrij en daar zitten dan ook kansen voor onze industrie.
Huis aan huis is een ander verhaal. Daar is er nu de trend dat
gemeentes kiezen voor een brievenbus opt-in. Voor mij is dat
niet zo erg, want dat zou betekenen dat meer bedrijven zullen
kiezen voor gepersonaliseerde of geadresseerde post. Want
ook “aan de bewoner van dit pand” mag nog steeds als het
juiste adres er maar op staat. “

STICKER
Direct mail is een goed alternatief voor, of beter nog: een
goede aanvulling op onlinecampagnes en huis-aan-huisreclame, vindt Mark. Hij stoort zich overigens wel aan de
argumentatie rond de nee-nee sticker. “Het milieuargument
komt alleen maar naar voren bij die gemeentes die hun
papierrecycling niet op orde hebben of daarop willen besparen,

zo stelt hij. Als al het papier netjes gerecycled wordt en niet
verbrand of naar China gestuurd wordt dan is het nog maar
de vraag of huis-aan-huisreclame zo belastend is als die
gemeentes beweren.”

LEUK
“Post moet weer leuk worden,” zo stelt Bonenkamp, “daar
zou iedereen meer moeite voor moeten doen. Als je ziet
hoeveel plezier mensen beleven met de folders, zo rond de
feestdagen, dan snap ik de weerstand niet. Je houdt het niet
tegen. Het is de tijdgeest dat mensen willen kiezen. Het nadeel
is dat ze niet verrast worden.” Het is wel zo dat huis-aanhuis veel goedkoper is dan gefrankeerd. Dat is een factor
acht duurder. Voor de klant is dat het overdenken waard.
Bonenkamp denk dat de bedrijven die nu aanbiedingsfolders
maken een creatieve manier zullen vinden om toch die klanten
te bereiken. Die zullen actief inzetten op het verzamelen
van adresgegevens en dan met maandelijkse direct mail
komen in plaats van wekelijks huis-aan-huis. Dan mailen ze
ook effectiever, want de mensen die nu een nee-nee sticker
hebben en toch klant zijn bij de bouwmarkt, krijgen de
aanbiedingen via direct mail wel in huis.

TOEKOMST
De toekomst zit voor Vogelaar in de combinatie van
direct mail, fulfilment en online-activiteiten. Juist door een
totaalpakket te bieden kan het bedrijf relevant zijn voor
de meeste klanten. Bonenkamp: met dit totaalpakket aan
services bieden we klanten de mogelijkheid crossmediaal te
communiceren via één partij. “Wat je verder ook doet, je moet
zorgen voor een maximale service, zodat de klant altijd meer
krijgt dan hij verwacht.”
Aan de stamppot
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De groei zit (nog) niet in de volledig gepersonaliseerde folder
waar elke pagina op maat gemaakt wordt. Toch gebruiken
veel fabrikanten van printers juist dit argument om hun
product in de markt te zetten. “Op dit moment maken nog
niet veel bedrijven gebruik van volledig gepersonaliseerde
folders. Best jammer, maar begrijpelijk: voor de meesten is
het nog te duur en je hebt er te veel data voor nodig. Het
werkt fantastisch bij een dure nieuwe auto. Maar niet als je
een modewinkel hebt. Dan is het lastig om al die persoonlijke
zaken als maten en voorkeuren van een klant te verzamelen.
Dan ben je al blij als je een bestand hebt met mensen waar je
een kaartje naar toe kan sturen,” zegt Mark Bonenkamp.

“WAT JE VERDER OOK DOET,
JE MOET ZORGEN VOOR EEN
MAXIMALE SERVICE, ZODAT
DE KLANT ALTIJD MEER KRIJGT
DAN HIJ VERWACHT.”
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AAN DE BEWONERS
VAN DIT PAND
De invoering van de JA|JA sticker in Amsterdam heeft een storm aan verontwaardiging ontketend. Op
de sociale media vliegen voor en tegenstanders elkaar in de haren. Met als hoogtepunt een rechtszaak
aangespannen door de folderbranche en het VKGO.

De gemeente Amsterdam wil graag een JA|JA sticker
instellen en heeft daar van de rechter gelijk in gekregen.
Vanaf 1 januari 2018 zullen Amsterdammers met een
JA|JA sticker op hun brievenbus kenbaar moeten maken of
ze ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen. Zit
er geen sticker of een ja-nee sticker op de brievenbus, dan
mogen alleen huis-aan-huisbladen worden bezorgd.

DM

VERSPILLING
De argumentatie van Amsterdam is dat ze hiermee verspilling
willen tegengaan. Daar komt bij dat de gemeente Amsterdam
niet in staat is al het papier te recyclen. De gemeente zegt er
dit over: “Het verminderen en beter scheiden van afval is een
belangrijke ambitie van de gemeente Amsterdam. Al in 2020
moet 65% van het afval gescheiden worden ingezameld. De
gemeente wil daarom ook een forse papierbesparing in de stad
en het anders inrichten van het sticker systeem levert hieraan
een belangrijke bijdrage. In het huidige systeem betekent geen
sticker op een brievenbus dat er (ongewenst) reclamedrukwerk
bezorgd wordt. In het nieuwe systeem betekent geen sticker
juist geen reclamedrukwerk. Dat kan een papierbesparing
van 34 kilo per huishouden opleveren; omgerekend zijn dat
voor de hele stad zo’n 6000 bomen per jaar. Op dit moment
hebben veel huishoudens in Amsterdam nog geen sticker op
hun brievenbus. Het reclame-drukwerk dat deze huishoudens
ontvangen wordt echter slechts door 50% van hen gelezen
en belandt daarom vaak bij het oud papier of in het restafval.
Huishoudens die vanaf 1 januari 2018 geen sticker plakken,
ontvangen geen reclamedrukwerk meer en besparen daarmee
samen 1,8 miljoen kilo papier per jaar. Huis-aan-huis bladen
worden wel bezorgd bij huishoudens zonder sticker, zodat zij
op de hoogte blijven van berichten van de overheid.”

EEN RAMP VOOR DE RETAIL
De retailers zien het somber in, volgens deskundigen die
Retailnews interviewden zou het gebruik van folders gehalveerd
worden. Retailers zullen merken dat in hun omzet onder druk
staat als ze geen huis aan huis folders meer kunnen gebruiken.
Het gaat dan voornamelijk om supermarkten, drogisterijen en
bouwmarkten. Bij deze retailers heeft haast 30% van de omzet
direct verband met de huis-aan-huis folder. Dat komt omdat het
bereik van de folders enorm groot is. Volgens de folder monitor
van het NOM blijkt dat acht op de tien Nederlanders ermee
bereikt wordt en dat 13 miljoen Nederlanders reclamefolders
lezen. Overigens zijn dit bereikcijfers die ernstig bestreden
worden door de tegenstanders van de folder. Die stellen dat het
ongeloofwaardig is dat 80% van de Nederlanders de folders leest.
Het merendeel verdwijnt in de vuilnisbak. Maar zelfs al is het niet
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helemaal de werkelijkheid, het blijft een heel groot bereik
met zware impact. Ook al omdat 50% van de folderlezers
regelmatig iets koopt dat in de folder aangeprezen wordt.

HOGER BEROEP

POSITIEVE EFFECTEN
Direct Mail bedrijven die leven bij geadresseerde post voorzien
een voordeel. Jeroen Balke van Mail Web in Printmedianieuws:
Balke: 'Het zou heel goed kunnen dat we er meer werk
door krijgen. Ik vind JA|JA eigenlijk geen discussie. Niet om
milieu redenen hoor, dat is onzin. Die hele discussie is zinloos.
Ongeadresseerde folders zijn niet meer passend in deze
tijd. Ik ben meer voor het Belgische model, aanbiedingen
afgestemd op eigen behoefte. Het gaat bij DM niet alleen
om personaliseren van het label, maar om de inhoud van de
boodschap. Gooi alleen iets in een brievenbus als mensen ook
daadwerkelijk interesse hebben.”
VKGO lid Mark Bonenkamp onderschrijft dit: “Direct mail
is een goed alternatief voor onlinecampagnes en huis-aanhuis-reclame,” vindt Mark. Hij stoort zich overigens wel
aan de argumentatie rond de sticker. “Het milieuargument

HOE VERDER
Meer direct mail zou voor de branche natuurlijk mooi zijn
maar denken de retailers er ook zo over? Retailers zoals Dirk
van den Broek denken aan het uitgeven van een eigen huisaan-huiskrant. Daarmee omzeil je de stickers en kun je een
groot deel van je folderreclame in je krant kwijt. Op zich een
slimme manier van content marketing. Het idee van Dirk is
niet nieuw en wordt in België ook al toegepast, al is het daar
vooral om de folderbelasting te ontlopen. Kruidvat zal de
focus verleggen naar online, via de online folder en sociale
media. Dus in dit geval wordt Facebook er beter van. Er zijn er
ook die zweren bij een hybride systeem. Een hybride systeem
van ongeadresseerde folders voor mensen met een ja-sticker
en geadresseerde folders per post die mensen zelf uitkiezen.
Dat kan bijvoorbeeld bij folderkiezer.nl of kiesjefolder.nl, dat
al 23.000 deelnemers telt, van wie 12.000 Amsterdammers.
In Denemarken is het geadresseerd versturen van folders met
ruim 670.000 deelnemers, 1 op de 4 huishoudens, een succes.
In Nederland doet Ikea dat ook al op deze wijze. Daarnaast
krijgen 400.000 bewoners van de buitengebieden – die
geen reguliere folderpakketten ontvangen – hun folders als
geadresseerde reclame. Zo ontstaan meer kansen voor 1-op-1
communicatie door folders persoonlijker te maken.

CONCLUSIE
Amsterdam heeft wat los gemaakt met zijn sticker. Zoals
het er nu voor staat gaat de JA|JA sticker gewoon door. Een
uitspraak in hoger beroep wordt pas eind dit jaar verwacht.
Daar wachten de retailers niet op. Die gaan op zoek naar
alternatieven die werken. Het is zaak voor de betrokken
bedrijven in de industrie om razendsnel met een goed
alternatief te komen. Daarbij lijkt het hybride model de beste
kansen te hebben. Wachten tot het achterhoedegevecht is
verloren lijkt de slechtste optie.

“DIRECT MAIL IS EEN GOED ALTERNATIEF VOOR
ONLINECAMPAGNES EN HUIS-AAN-HUIS-RECLAME,”
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De vraag is nu hoe het verder moet. Minder bereik, betekent
minder omzet. Maar ook minder advertentie-inkomsten.
Daarom hebben de folderbranche en retailers gezamenlijk de
tegenaanval ingezet. Partners MailDB, het KVGO en Spotta
gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank
waarin Amsterdam groen licht kreeg.” MailDB, KVGO en
Spotta zijn van mening dat een juridische basis hiervoor
ontbreekt en dat de belangen van de sector niet of in ieder
geval onvoldoende zijn betrokken in de besluitvorming.
De invoering van de JA|JA sticker is tevens onzorgvuldig
voorbereid, mede omdat de inbreng van belanghebbenden
is genegeerd of te laat is gevraagd. Hieraan is de rechtbank
ten onrechte voorbij gegaan. De partners vinden verder
de uitspraak van de rechtbank onvoldoende overtuigend
gemotiveerd. Zolang het hoger beroep loopt staat de
rechtmatigheid van de invoering van de JA|JA sticker niet
vast. Pas na een uitspraak in hoger beroep wordt duidelijk of
gemeenten bevoegd zijn om zelfstandig tot invoering van de
JA|JA sticker over te gaan en zo ja onder welke voorwaarden.

komt alleen maar naar voren bij die gemeentes die hun
papierrecycling niet op orde hebben of daarop willen
besparen, zo stelt hij. Als al het papier netjes gerecycled wordt
en niet verbrand of naar China gestuurd wordt dan is het nog
maar de vraag of huis-aan-huisreclame zo belastend is als die
gemeentes beweren.”
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INSPIRATIESESSIE BIJ VOGELAAR OP 19 APRIL

BIZZMODELL – VAN
IDEE TOT UITVOERING

BIZZMODELL

Tijdens de inspiratiesessie op 19 april bij Vogelaar in IJsselstein
presenteerde Dharminder Biharie 'Bizzmodell', een methode
om een goed idee succesvol op de markt te brengen.
Meer dan 25 VKGO-leden waren aanwezig bij deze
inspiratiesessie bij Vogelaar in IJsselstein. De Kameleon
op de uitnodiging was niet voor niets gekozen. Het thema van deze inspiratiesessie was namelijk ‘Aanpassen en
bijsturen’. Kun je je als grafische onderneming aanpassen
aan de veranderende omgeving? En hoe kun je dan het
beste meeveranderen? Gastheer Vogelaar IJsselstein liet de
collega-VKGO-leden zien hoe zij zich met innovatieve online
innovaties heeft aangepast aan de veranderende markt.

BIZZMODELL
In deze inspirerende omgeving presenteerde Dharminder
Biharie, een bekend Xerox-gezicht, zijn nieuwe bedrijf
'Bizzmodell'. Hij heeft een methode om vrij gemakkelijk innovaties in je bedrijf door te voeren: een idee omzetten naar
uitvoering, de juiste versie op de markt brengen? Hoe weet
je nou of jouw idee goed is, of dit in de praktijk ook werkt?
Volgens Biharie kun je wel degelijk eenvoudig een business
model en waardepropositie ontwikkelen én van tevoren
testen. Hoe werkt dat?
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CANVAS-METHODE
Voor het ontwerpen van het business model maak je geen
dik rapport, maar werk je je idee uit volgens de Canvas-
methode (zie www.strategyzer.com), waarbij je het idee
uitwerkt en visualiseert. Vervolgens bedenk je hierbij jouw
waardepropositie; sluit jouw product of dienst aan bij de
specifieke doelgroep die je wilt bereiken? “Ik kan ervoor zorgen dat iedere ondernemer dit in een workshop van 2 dagen
onder de knie heeft”, belooft Biharie.
Tot slot is er het valideren. Je kunt testen of de klant op jouw
idee zit te wachten via een aantal modellen. Volgens Biharie
is dit heel belangrijk. “Zeker voor kleinere bedrijven is het
goed om van tevoren te testen, zodat ze niet heel veel geld
kwijt zijn als het niet blijkt te werken.” Biharie noemt dit
‘gecontroleerd falen’. En daar is niks mis mee. “De iPhone X
was ook niet in één keer goed gemaakt.”
Kunnen grafische ondernemers iets met Bizzmodell? Biharie:
“Zeker, grafische ondernemers zijn over het algemeen best
eigenwijs – de uitspraak ‘we doen het al jaren zo’ wordt veel
gehoord in de branche. Ook zijn grafische ondernemers doeners, zij staan dagelijks in de executiemodus. Maar het zijn
ook creatieve ondernemers met ideëen. En ik kan hen helpen
bij het ontwikkelen van een idee naar de juiste uitwerking.”

