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Het was op die mooie donderdag de 7e in juni…de VKGO selfcaredag.
Ik ben de tel kwijt geraakt van het aantal. Ik weet wel dat het een dag
is waar leden onderling toch echt naar uitkijken. Een dag in een totaal
andere omgeving je “druk” maken om meer dan drukwerk. Ja, lezers dat
is toch wat ons samenbrengt op die dag.
Die ochtend vroeg naar de Veluwe…Otterlo ‘in & outdoor events’ gaf
mijn navigatie aan… Lekker eerst Mountainbiken met de hele club.
Zijwieltjes, zeker bij die oude mannen. Nee, wat me nu, maar ook al
eerder opgevallen is dit jaar bij de sessie over de AVG er waren weer
nieuwe gezichten aangeschoven. Jongere grafici die door hun werkgever
‘gestuurd’ werden of juist nieuwe starters binnen de grafimediabranche.
Het was een inspirerende dag. De ontwikkelingen bij de Grafische
groep Matthys uit België, ‘belgisch’ innoveren he Bart. Gerard Lut van
Speciaaldrukkerij Losekoot -enorm enthousiast over de manier, waarop
we binnen de VKGO met elkaar zaken oppakken…”de sfeer is zo goed”.
En dan de altijd die goedlachse maar o zo slimme Gerhard Veldhuizen
van Oblé, business cards and more. Ik ga niet alle deelnemers aan deze
dag noemen maar, ook Berry Wilkens viel me ook op. Naast de groeiende
opdrachten in gespecialiseerd rouwwerk gewoon als raadslid namens
de VVD de gemeenteraad in als raadslid. Uit Joure van Flyer Print de
biologische onderzoeker Niels en Jesse, super enthousiast over het hele
programma en de deelnemers…Joure (Friesland) mijn herinneringen
aan de Elfstedentocht in 1985 komen boven. Iedereen lachend: "jij de
Elfstedentocht?" Ik plak mijn stempelkaart en kruisje hiernaast er even bij!
Ik had het gezegd…
Johannes van der Stouwe, drukkerij Kuiper uit Zwartsluis die praat over
veranderen in en met je kleine team. “Ik ben vrijdags thuis bezig met een
nieuw plan!” geeft hij aan. "Hoe zou jij dat doen?! "
Een mooi gesprek volgt in de warme avondzon op de
Veluwe. Dan prikkelt er iets in de koppen van het
bestuur. Ja dan gaan we, zonder de ouderen te kort
te doen (aansluiten kan hoor), iets doen met
de ‘Young Generation’ binnen de VKGO. Een
avondje in het najaar… Samen de benen op
tafel en zeggen wat je denkt! Zwart op wit of
CMYK het maakt niet uit! Het komt.
Eerst de zomervakantie voor ons allemaal, wat
heb ik genoten op de Selfcaredag en ik was niet
de enige!
Toob Alers
voorzitter

UITLEG 2 | 2e TRIMESTER 2018

VOORZET

2018

3

NIEUW VKGO LID FSDP

“IK ZAG EEN GAT IN DE MARKT”
Mohsen Ghassemi

EVEN VOORSTELLEN

TEKST EN BEELD: ARTHUR LUBBERS

Mohsen Ghassemi kwam vijf jaar geleden vanuit Iran naar
Nederland. Met helemaal niets. Dit voorjaar heeft hij zijn
eigen grafisch bedrijf opgericht: FSDP. In het bedrijfspand
in Amsterdam-Sloterdijk draait het bedrijf met een heel
nieuw machinepark en maakt het uiteenlopende digitale
drukwerkproducties. “Wij vullen het gat tussen een
‘gewone’ drukkerij en de internetdrukker.”

daar heel dankbaar voor.” Ghassemi had het gevoel ‘iets
terug te willen doen voor de maatschappij waarin hij zich
thuis is gaan voelen’ en omdat het ondernemersbloed altijd
kruipt waar het niet gaan kan, is hij dit voorjaar gestart met
zijn eigen grafisch bedrijf: fullservice design & print, kortweg
FSDP. Samen met Reza Vakiloroaya en Hamid Firoozi
vormen zij het FSDP-team.

Mohsen Ghassemi kwam als 31-jarige vluchteling naar
Nederland. Ghassemi studeerde aan de universiteit van
Teheran en kan bogen op 13 jaar ervaring grafische industrie
in Iran. Hij gaf onder meer leiding aan de creatieven van LG
en nam de beslissingen over marketingzaken.
Maar toen Ghassemi in 2012 naar Nederland kwam had
hij niets. “Ik dacht op dat moment dat mijn leven over
was, dat ik niet meer kon groeien. Ik sprak de taal niet en
wist niets van Nederland.” Ghassemi ging aan de slag bij
Drukkerij de Bij in Amsterdam. “Daar ontmoette ik heel
lieve collega’s. Ik heb in die tijd Nederlands geleerd en kreeg
de klik met de mensen hier. Ik ben Norbert - Norbert van
Schie, bekend als bestuurslid van de VKGO en directeur/
eigenaar van Drukkerij de Bij, red. - en zijn vrouw Liesbeth

GAT IN DE MARKT
Ghassemi heeft goed nagedacht over het bedrijfsconcept
van zijn bedrijf. “Wij willen nog meer service bieden,
ondernemers ondersteunen, nog completer zijn dan andere
drukkerijen. De klanten van A tot Z bedienen.” Concreet
betekent dit dat FSDP alles doet, van het ontwerpen van
logo’s, drukken visitekaartjes, maken van signproducten tot
het monteren van de belettering op de auto van de klant.
“Gisteren was hier een dame die van alles nodig heeft voor
haar nieuwe bedrijf, maar geen kennis heeft van design
of kleur. Voor zo’n startende ondernemer kunnen wij alles
verzorgen. Maar ook voor bijvoorbeeld een restaurant
doen wij alles, van het drukken van menukaarten tot het
opplakken van raamstickers.”

Reza Vakiloroaya, die als accountmanager dagelijks op pad
gaat ‘om te laten weten dat we er zijn’, licht toe dat FSDP
eigenlijk het gat vult tussen de ‘gewone drukkerij’ en de
internetdrukker. “Veel drukkerijen zijn gericht op één ding,
wij zijn een allround drukkerij. Daar zijn er weinig van in
Nederland, en als ze er al zijn, zijn ze heel duur.”
Daar staat volgens Vakiloroaya de internetdrukker
tegenover. “Die levert wel tegen scherpe marktprijzen,
maar kan niet het hele traject verzorgen, geen persoonlijke
aandacht geven aan een klant.” Het concept van FSDP ‘alle mogelijke service leveren tegen gunstige prijzen’ – is
er dus op gericht klanten af te vangen die vanwege de prijs
overwegen te bestellen bij een internetdrukkerij. Ghassemi:
“De klant die op internet ziet dat hij voor visitekaartjes een
scherpe prijs krijgt, kan dat bij ons ook krijgen voor die prijs.
Én hij krijgt daarbij alle service en aandacht die een klant
verdient.”

TOPKWALITEIT

Ghassemi heeft al plannen voor de nabije toekomst. “Ik wil
de service nog verder uitbreiden, misschien naar sublimatieprinten, fotografie, webdesign of marketingondersteuning.”
Maar volgens hem moet je als ondernemer alles stap voor
stap doen. “Ondernemen, is denken, wachten, goed mikken
en op het juiste moment toeslaan.” Vooralsnog richten het
FSDP-team zich op het uitbreiden van de klantenkring. De
start is er. “Er is een Iraans gezegde dat zich laat vertalen
als ‘ijzer moet eerst door het vuur voordat het staal wordt”,
zegt Ghassemi. Dat betekent zoveel als ‘je moet hard
werken om ergens iets van te maken’. “En dat geldt
natuurlijk ook voor het starten van een grafisch bedrijf.
Maar het gaat goed, vanaf de eerste maand hebben we
genoeg klanten en kregen we meer orders dan verwacht”.
En zijn oud-collega’s iets verderop bij De Bij? “We hebben
een heel goede relatie en werken veel samen.”
TEKST EN FOTOGRAFIE: XXXXXX

FSDP is sinds de oprichting ook lid van de VKGO.
Volgens Mohsen Ghassemi is het niet alleen belangrijk
een goed netwerk op te bouwen met andere grafische
collega-ondernemers, maar dient de VKGO ook om de
branche sterker te maken. “Wij willen met z’n allen markt
behouden in deze tijd van digitalisering. Daarvoor moeten
wij opkomen voor elkaar. Samen sta je sterker. Een stok
breek je gemakkelijk met je handen, maar tien tegelijk –
dat breek je niet.”
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‘De beste kwaliteit, full service en gunstige prijzen’ is dat een
claim die je als grafisch bedrijf kunt waarmaken? Ghassemi:
“Ja, dat kan. Wij hebben geen overhead en doen alles zelf,
dat scheelt in de kosten. Maar tegelijkertijd leveren wij wel
topkwaliteit.” Dat dat geen loze woorden zijn blijkt uit het
nieuwe machinepark in het pand in Amsterdam-Sloterdijk,
waaronder een Roland grootformaatprinter, een snijplotter,
een nieuwe Konica Minolta-printer, een Polar-snijmachine en
louter papier van Papyrus. De eigen grafische studio maakt
dat FSDP een allround bedrijf is.

STAP VOOR STAP
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V.l.n.r. Mohsen Ghassemi, Hamid Firoozi en Reza Vakiloroaya

KORTE INSPIRATIE BERICHTEN

Vouw de folder tot cadeautje

Slaapverwekkende advertentie

Het gevoel van het krijgen van een cad
eautje
heb je eigenlijk alleen als je iets tastbaa
rs in
handen krijgt. Dat heeft print voor op
online.
Dus maak bij het bedenken van folders
ook
gebruik van. Door een folder in een apa
rt
formaat te stansen en het een functie
te
geven zorg je niet alleen voor extra aan
dacht,
maar ervaart de consument het ook
meer als
het krijgen van een cadeautje. Een bier
brouwer
heeft een folder bedacht die fungeer
t als een
bierkratje als je deze uitvouwt. De cons
ument
kan deze meenemen naar de winkel en
laten
vullen met bierflesjes tegen een special
e
actieprijs. Hogere respons gegarandeerd
.

Om de slaapkamercollectie te promoten heeft Ikea een wel heel
bijzondere advertentie geplaatst. Een reclamebureau in Dubai bedacht
iets creatiefs voor de Sömnig-campagne (sömnig betekent slaperig in
het Zweeds) in het magazine Good, dat gelezen wordt door expats in de
Verenigde Arabisch Emiraten. In het aprilnummer zat een uitneembare
kartonnen advertentiepagina, die na het vouwen en opladen (via USB)
een lavendel-geur verspreid, dat rustgevend schijnt te zijn. Daarnaast
verspreid de in het karton in gebouwde speaker zogenoemde white
noise, een monotoon geluid dat ook kalmerend werkt. Alles om
de consument lekker in slaap te laten vallen. Mooi detail, er is zelfs
lavendelgeurinkt gebruikt bij het drukken van de advertentie.

Papier ipv plastic
Ballonnenstokjes, plastic borden, rietjes, bekertjes
gemaakt van plastic; het wordt allemaal verboden

Geboor tekaar tje met echte kurtjenst

een geboortekaa
Voor een huwelijksuitnodiging of
het rek van de winkel
wil je niet een standaard kaart uit
nders: betaalbare
pakken. Paperit.com biedt iets bijzo
voor werkt Paperit.
kunst, gepersonaliseerd en wel. Hier
rde grafici,
com met een twintigtal gerenommee
f voor het online
illustratoren en studio’s die exclusie
ument maakt een
platform ontwerpen maken. De cons
e kunst. Via een in
keuze uit een keur van hedendaags
nctie worden teksten
de site geïntegreerde bewerkingsfu
interface maakt het
gepersonaliseerd. Een eenvoudige
t en beeld fraai te
voor de consument gemakkelijk teks
kaart door het gebruik
combineren. Extra cachet krijgt de
papier. Olivier Mallue
van mogelijk drie soorten verfijnd
com. De bijzondere
uit Luik is de bedenker van Paperit.
press van Kodak die
kaarten worden gedrukt op een Nex
it.
bij drukkerij Snel Grafics in Luik draa

in de Europese Unie. Vandaag presenteerde
de Europese Commissie al eerder uitgelekte
plannen om het gebruik van kunststof producten
te beperken. Wattenstaafjes, snoep-wikkels,
roerstaafjes en bestek van plastic mogen voortaan
niet meer gebruikt worden. De bedoeling is, om te
voorkomen dat plastic als zwerfvuil in het milieu en
vooral in de zee terechtkomt. Sommige producten
worden verboden. "Maar alleen als er een
alternatief voorhanden is", schrijft de commissie
in de voorstellen. En die alternatieven moeten
ook betaalbaar zijn. De voorstellen moeten de
komende jaren van kracht worden. In de praktijk
betekent dit dat plastic bakjes worden vervangen
door bijvoorbeeld kartonnen of papieren bakjes.
Gratis plastic bekertjes kunnen in de toekomst
ook niet meer. Voor alles waar plastic in zit, zal
statiegeld of een heffing moeten worden betaald.

Muurdecoratie met folie
Een bakstenen muur van een full color decoratie
voorzien, dat kan eenvoudig met de muurdecoratie
Grafiprint Wall Deco film, die kan direct op een

Een slimme muur
door middel van verf

bakstenen muur worden aangebracht. De folies zijn

Er is een manier gevonden om muren 'slim' te maken aan de

geschikt om direct aan te brengen op een geschilderde

hand van geleidende verf. De slimme muur kan werken als

of gepleisterde muur. De gegoten films kunnen zelfs

touchpad of als een elektromagnetische sensor die reageert

rechtstreeks worden aangebracht op bakstenen of

op elektronische apparaten. Onderzoekers van Carnegie

betonmuren.

Mellon University (CMU) en Disney Research wilden meer uit

folies die in de handel zijn. Een voorbeeld is de gegoten

een muur halen. Met behulp van in patronen aangebrachte
geleidende verf, toverden ze een gewone muur om in de
‘Wall++’: een touchscreen en elektromagnetische sensor.
Het eindproduct kost maar € 16,- per vierkante meter. De
geleidende verf bestaat uit verf met nikkel. Vervolgens
wordt de oppervlakte verbonden met het custom sensor
board en een computer.

200.000 m2
reclame in
Nederland
Het Nationaal Adviesbureau, NABB, voor Buitenreclame,
onderzocht hoeveel vierkante meter reclame in Nederland
geplaatst is. In totaal komt het bureau op 200.000 m2
reclame, waarvan het grootste deel in de openbare ruimte
geplaatst is (>90%). In de afgelopen jaren zien zij een daling
van het aantal analoge billboards, maar wel een stijging van
2m2-reclamevitrines (niet specifiek in abri’s, maar juist op
nieuwe locaties zoals in winkelcentra).Reclame op het 2m2formaat neemt sowieso het grootste aandeel in, gevolg door
A0-reclame (2-Signsborden, frames op nutsvoorzieningen).
Hoewel er slechts een beperkt aantal reclamemasten staan
(circa 140), zijn deze door hun grote oppervlakte (meestal
100m2 per zijde) toch opvallend aanwezig.
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plannen met
De Gemeente Den Haag heeft grootse
Schaalsprong
de uitbouw van het OV-netwerk. Met
ale inclusie
OV wil de gemeente in 2040 de soci
lijk corporate
van de regio sterk vergroten, en tege
Aan Studio
Den Haag aantrekken en laten groeien.
plannen te
Piraat is gevraagd om de ambitieuze
retaris en
presenteren aan de minister, staatssec
e kansen die
raadsleden. Het doel was om de grot
in een creatieve
er liggen voor de stad, te laten zien
de hand van
vorm met een blijvend karakter. Aan
Haag, heeft
een uitvouwbare plattegrond van Den
e gemaakt
Studio Piraat een abstracte weergav
proces van
van de huidige OV- situatie. Om het
omstige
de komende jaren te vatten, is het toek
erkt. Dit
OV-netwerk in een houten model verw
het
model kun je zelf in elkaar zetten, om
n.
kke
proces van bouwen te benadru

INSPIREREN

Uitvouwbare plattegrond
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TEKST EN BEELD: ARTHUR LUBBERS

TEKST EN BEELD MARCO DEN ENGELSMAN

DE SPLIJTING VAN DE PRINT-INDUSTRIE

OFFSET VS DIGITAAL

MARKTONDERZOEKEN
ONDER DE LOEP
In de eerste maanden van 2018 is een groot aantal
onderzoeken op de markt verschenen die een beeld geven
over de grafische-, of zoals we het nu verder zullen noemen,
de print-industrie. In dit artikel zetten we de genoemde
marktontwikkelingen op een rij. We kijken naar rapporten
van Drupa, Pira en KVGO en zijn in gesprek met een aantal
ondernemers.

en gebrek aan financiering worden als redenen genoemd.
Uiteraard is dit niet het geval voor alle bedrijven actief in
deze sector en zijn er legio innovatieve grafische bedrijven
als voorbeeld te noemen.”

ONVERDEELD SOMBER

“Zoals eerder genoemd heeft inkjet een enorme potentie,
die ook wordt ingezien door technologieleveranciers en
die hier volop in investeren. In combinatie met het printen
van variabele informatie – gepersonaliseerd printen –
zouden grafische bedrijven meegaan in misschien wel de
belangrijkste trends op het moment. Voorts is het bieden
van gemak door het toevoegen van een relatief simpel
online platform, waarbij consumenten online hun drukwerk
kunnen bestellen, direct een prijsopgave en een visuele
weergave van het product kunnen zien, van waarde voor de
consument, die op zoek is naar interactiviteit en eenvoud.
Het is daarom van belang de waarde van print in te zien
en waarde toe te voegen in een context waarin print
samen met digitale systemen werkt. Drukwerk heeft zich

KVGO heeft een onderzoeksrapport uitgebracht, uitgevoerd
door de Vrije Universiteit Amsterdam, dat heet: De Toekomst
van de Printindustrie, kansen, innovaties en visies. Het
onderzoek richt zich op leden van het KVGO en dat is op
zich al een beperkende factor. Het schetst een somber beeld
van een markt die nu nog bestaat uit 900 bedrijven en die
drie keer gehalveerd is in tien jaar tijd. Uit het onderzoek:
“De branche wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en
traditionalisme, bevestigd door alle gesproken partijen.
Open staan voor nieuwe ideeën en innovatie stimulerende
activiteiten lijken geen steunpilaren te zijn voor de
gemiddelde grafische onderneming. Kleinschaligheid,
vergrijzing, het vasthouden aan traditiegetrouwe activiteiten

De kansen zitten volgens het onderzoek in digitalisering.
Inkjet printen en online bestellen, daar zitten de kansen.

ontwikkeld de afgelopen jaren en een andere positie gekregen als
communicatiemiddel. Print is verre van dood, en dat is bijvoorbeeld
te zien in de stijging in verkoop van fysieke boeken en daling van de
digitale variant in het afgelopen jaar. Ook worden mensen eerder
bereikt met direct mail tegenover e-mails. Dit zijn argumenten voor
de grafische sector om consumenten en met name bedrijven te
overtuigen, voor print te kiezen.”

STERKE GROEI
De Duitse Consultant Bernd Zipper schetst een heel ander beeld
van de markt. Hij ziet de online print bedrijven ieder jaar met
spectaculaire cijfers groeien. De grote Duitse internetdrukkers zijn
gezamenlijk goed voor een markt van 7,8 miljard euro in 2018.
Deze ontwikkelingen gaan ook op voor de Nederlandse markt waar
Simian net heeft aangekondigd zijn industriële capaciteit te gaan
verveelvoudigen naar 20.000 vierkante meter. De aanhoudende
groei van het bedrijf, dat bekend is van Reclameland, geeft aan dat
er wel degelijk veel omzet te halen is in drukwerk. Simian produceert
alles zelf en kan dus gezien worden als een echte drukkerij. Het
verschil met de conventionele drukkerijen is dat een bedrijf als
Reclameland zijn klanten in het MKB uitsluitend online bedient.

Drupa heeft net een onderzoeksrapport uitgebracht, waarin
ondernemers in de printindustrie gevraagd werd wat zij van de
toekomst verwachten. Het grote verschil met de Nederlandse
onderzoeken van KVGO, A&O fonds en GOC is dat Drupa de
printindustrie veel breder definieert dan een industrie die zich met
communicatie via drukwerk bezighoudt. Drupa ziet segmenten als
verpakkingsdruk, reclamedruk, sign en speciaal print wel degelijk tot
de printindustrie. Dat is ook terug te vinden in de positionering van
deze grafische vakbeurs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
uitgekomen Global trendrapport van Drupa een optimistische kijk
toont op de ontwikkelingen van de printindustrie.
We vatten het kort samen. Grafische bedrijven hebben over het
algemeen meer vertrouwen in hun toekomstperspectieven en
hun leveranciers: 40% van de drukkers beschreef hun bedrijf in
een 'goede' economische staat en 9% beschreven het als 'arm'
(51% antwoordde 'bevredigend'). Er blijft financiële druk op zowel
drukkers en leveranciers. Dalende prijzen en verminderende marges
zijn het patroon sinds de enquête gestart is in 2013. Bedrijven
reageren met schaalvergroting en kostenbesparing. Er is een
verbazingwekkende variatie in gebruikte druktechnieken. 65%
van de printer-respondenten hebben vellenoffset in hun fabrieken,
47% digitaal toner cutsheet kleur, 29% digitale toner cutsheet
mono, 24% digitale inkjet wide formaat (vel en rol ingevoerd) en
20% flexo. De conclusie is dat dit het meest positieve Drupa Global
trendrapport ooit is. Zowel drukkers als leveranciers zijn positief
in hun voorspellingen. Dat de wereldeconomie groeit, is zeker de
onderliggende oorzaak van dit optimisme. Ondertussen worden
digitale media en digitale communicatie steeds groter.
In plaats van ze te zien als een bedreiging voor het toekomstige
bestaan van drukwerk, vinden drukkers en leveranciers steeds meer

UITLEG 2 | 2e TRIMESTER 2018

BREDER KIJKEN
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manieren om met nieuwe technieken drukwerk interessant te
maken voor consumenten.Sterke markten zijn: verpakkingen
en de reclamemarkt.

PRINT VERSUS OFFSET

OFFSET VS DIGITAAL

Eigenlijk is de discussie over digitale print als vervangende
techniek tegenover offset al lang niet meer relevant. Het is
niet de techniek die bepaald waar bedrijven en consumenten
in investeren. Het is de economie in combinatie met de
vraag naar en de besteding in reclame. Als er dan al een
keuze gemaakt wordt dan wordt die ingegeven door
bereik, effectiviteit en gevoel. Het zijn ook die keuzes die
uiteindelijk bepalen of tijdschriften en kranten overleven of
zelfs weer zullen groeien. Drukwerk bestaat in 2018 bij de
gratie van reclame. Smitters Pira ziet ook hier de markt in
zijn breedste vorm. Daarvan maakt nu de digitale productie
18,8 procent uit. En dan spreken we over een wereldwijd
marktvolume van 188 miljard dollar. Maar let wel, ook
hier zijn verpakkingsdrukwerk en sign in het onderzoek
meegenomen. Ondanks een forse daling wereldwijd van
10,2 procent in offsetdruk en een stijging van haast 70
procent in digitale productie, blijft digitale productie maar
een klein aandeel van de totale printindustrie. Dat verschilt
natuurlijk ook weer per marktsegment. In de signindustrie is
haast alles digitaal en in de verpakkingsindustrie viert offset
de boventoon.

OPTIMISME TEGENOVER PESSIMISME
Kijken we naar het onderzoek onder KVGO leden dan is de
conclusie dat de industrie klappen heeft gehad en dat het
moeilijk is om de omslag te maken naar nieuwe markten
omdat de investeringsmogelijkheden klein zijn. “Drukkerijen
kunnen investeren in hoogwaardige inkjettechnologie en na
het verkrijgen van toegang tot databases, klanten aan zich
binden. Niet elk bedrijf heeft de middelen om een dergelijke
investering te doen. Dus is het van waarde om breder te
kijken dan de investering alleen. De conventionele gedachte
dat de vraag naar je toekomt, moet losgelaten worden en de
omgeving proactief betrekken.”
Terwijl Drupa zegt dat het goed gaat met de industrie.
Een juichende rapportage. Maar de groei zit in verpakking
en reclame, dat blijkt wel duidelijk. Daarnaast zijn er de
succesvolle bedrijven die buiten al die onderzoeksgebieden
vallen. Die bedrijven die zich puur richten op het verkopen
van reclamemiddelen. Of het nu een magazine, een stikker,
verpakking of een complete stand is. Bij die bedrijven is het
allemaal te koop. Het zijn die bedrijven met of zonder eigen
productie die ervoor zorgen dat een belangrijk gedeelte van
de printindustrie nog steeds in de lift zit.

CONCLUSIE
De splijting in de industrie wordt steeds meer zichtbaar. De
conventionele grafische industrie blijft dalen en de (online)
reclame –productie-industrie groeit. De grootste groeiers zijn
verpakkingen, sign en speciaal printwerk (denk aan textiel en
3dprint). Offsetprint daalt gestaag maar zal door de opleving
van de economie minder snel dalen dan in het verleden. Het
aandeel digitale productie blijft achter bij de verwachtingen.
De groei zit in inkjet voor reclame en verpakkingsdoeleinden.
Aan de andere kant zijn er de online drukkers die blijven
groeien als kool met de verkoop via internet van normaal
drukwerk. Het gaat ook hier uitsluitend om reclamedrukwerk
en fotoboeken.
De optimistische signalen van met name machinebouwers
en printproviders in het Drupa rapport tonen een grote
investeringsbereidheid. Dat is weer positief voor het vinden
van de financiële middelen om te kunnen investeren. Ten
slotte is een krimpende printindustrie nog steeds wel een
grote industrie die investeringen in productiemiddelen
nodig heeft.
Bronnen:
Fifth Global Trends Rapport – Drupa
De toekomst van de printindustrie VU Amsterdam / KVGO / a&o fonds
Digital print trends and markets – Smitters Pira
Market research 2017 – Zipcon consultancy

OVERLEG IN DE POLDER
Het bestuur van het VKGO stak met onderzoekers de koppen
bij elkaar. Uitgenodigd door Eigenwijze Evenementen in
Bodegraven, werden ontwikkelingen in de markt besproken
onder genot van Asperges uit de Polder. Ook hier zitten veel
veranderingen in de lucht. Waar de ene ondernemer er mee
stopt zien anderen juist weer nieuwe kansen. Deuren open
en dicht. De aantrekkende economie is iets dat niet iedere
ondernemer zo voelt. Het mag dan wel zo zijn dat de reclameuitgaven groeien maar dat betekent niet dat iedereen de
producten maakt waar nu juist de grootste groei in zit. Heel veel
reclame euro’s zullen in online reclame terecht komen. Het blijft
zaak om de waarde van reclamedrukwerk onder de aandacht
van iedereen te brengen. Met name nu online onder druk staat
door privacy issues. Daarnaast zou de toenemende afkeer
van plastic kunnen zorgen voor nieuwe kansen voor grafische
bedrijven die papieren verpakkingsalternatieven aanbieden.

VKGO bestuur eet asperges in de polder

AVG

‘BINNEN EEN DAG ZET JE DE
BELANGRIJKSTE STAPPEN’
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Nog lang niet alle (grafische) bedrijven voldoen aan de AVG.
Toch is het vrij simpel om de eerste grote stappen te zetten.
Drukkerij Vegron in Den Haag schakelde hiervoor het Dienstencentrum in. Directeur/eigenaar Robert Vermeulen: “Ik
laat dit graag aan specialisten over. Die zorgen wil ik er niet
bij hebben, ik heb mijn handen vol aan mijn eigen werk.”
“Er is een aantal vooruitstrevende bedrijven dat dit heel
goed heeft opgepakt, waaronder VKGO-bedrijven, maar het
grootste deel heeft nog niets gedaan en is nog niet AVGcompliant. Dat is niet uniek voor de grafische branche, dat
geldt voor ongeveer de helft van alle bedrijven, vooral de
kleinere. Die zijn nu met een inhaalslag bezig”, zegt Tobias op
den Brouw van het Dienstencentrum. Op den Brouw adviseert
en ondersteunt ook enkele VKGO-leden bij het voldoen aan
de AVG (zie kader).
Volgens hem wordt elk bedrijf wel gedwongen snel AVGcompliant te worden. “Er is nu een lawinewerking. De
(grotere) bedrijven eisen van hun leveranciers dat zij een
verwerkersovereenkomst tekenen. Die trekken dus nu een
sprintje om alsnog zo gauw mogelijk aan de AVG te voldoen.”

DRIE DOCUMENTEN
Zeker voor grafische bedrijven is de nieuwe privacywet van
belang, stelt Op den Brouw. “De essentie van bedrijven in
de grafische branche is dat zij (persoons)gegevens verwerken
tot een mooi communicatieproduct. Er wordt steeds meer
gepersonaliseerd. Dat maakt dat het invoeren van de AVG
voor grafische bedrijven over het algemeen ook iets lastiger is
dan voor het gemiddelde MKB.”
Toch kan je ook volgens Op den Brouw als kleiner grafisch
bedrijf vrij gemakkelijk de eerste stappen zetten. Zijn tip: zorg
dat je over de volgende drie documenten beschikt:
1. Register: hierin staat hoe (lang), waarom en waar
persoonsgegevens worden opgeslagen
2. Privacy policy: zet het algemene privacybeleid dat je
als bedrijf hanteert op papier
3. Verwerkersovereenkomst: de vereisten mbt de
persoons-gegevens waar leveranciers (derden) zich
aan moeten houden
Op den Brouw: “Zorg dat je deze drie documenten zo snel
mogelijk hebt. Dat kun je op zich in een dag regelen. Dan

kun je naar de klant toe en naar de toezichthouder (Autoriteit
Persoonsgegevens, red.) laten zien dat je in elk geval iets hebt
gedaan.”

VERWERKERSOVEREENKOMST
Veel bedrijven worstelen met het gebruik van verwerkersovereenkomsten. Op den Brouw geeft hiervoor 3 tips:
1. Ontvang je een verwerkersovereenkomst van je klant,
teken deze niet zomaar. Want dan kan het zijn dat je
alle risico’s (aansprakelijkheid) op je neemt. Beter is het
jouw eigen variant hier tegenover te stellen, zoals je ook
leveringsvoorwaarden hanteert.
2. Stuurt een klant jou een reële verwerkersovereenkomst
(qua voorwaarden) waarmee je wel akkoord kunt gaan,
accepteer deze dan. Dan kun je die vast afvinken. Dat
scheelt tijd en moeite.
3. Begin zelf met een blauwdruk te sturen aan jouw
leveranciers; daarmee laat je alvast weten dat je hen een
verwerkersovereenkomst gaat sturen, waarvan het vereist
is dat deze wordt getekend. Dat resulteert vaak in een
positievere reactie.

Op den Brouw komt namens het Dienstencentrum ook bij
VKGO-leden over de vloer en helpt hen bij het implementeren
van de AVG binnen de organisatie. Hoeveel tijd dit in
beslag neemt, verschilt sterk per bedrijf. “Binnen een dag
kunnen we een bedrijf scannen, de aanwezige documenten
beoordelen, de site doorlopen, etc. En zorgen dat het bedrijf
over bovenstaande drie documenten beschikt.” De tweede
stap is het maken van een rondgang in het bedrijf om te kijken
waar de ‘zwakke plekken’ zijn. Dan kijkt men naar welke
technische en organisatorische maatregelen er nodig zijn en
komt er een plan van aanpak. Dit kan heel concrete acties
opleveren, licht Op den Brouw toe. “Bijvoorbeeld dat er twee
onbeveiligde laptops zijn aangetroffen en dat die moeten
worden voorzien van encryptie ter beveiliging. Maar het kan
ook zien dat er daadwerkelijk moet worden geïnvesteerd in
ict. In dat geval kost het dus meer tijd.” Het meest lastige is
volgens hem wanneer zij ‘blinde vlekken’ in de organisatie
aantreffen. “Binnen een bedrijf heeft men zelf niet altijd door
wat er misgaat. Dat is de grootste valkuil. Wij moeten dat dan
zichtbaar maken. Vaak heeft dit te maken met gedrag. Dan
red je het niet met een document met actiepunten, dan is een
cultuurverandering nodig.”

DRUKKERIJ VEGRON
Een van de VKGO-leden die ervoor heeft gekozen het
Dienstencentrum in te schakelen om AVG-compliant te
worden is Drukkerij Vegron in Den Haag. Directeur/eigenaar
Robert Vermeulen: “Ik zag de bui al hangen. Het is voor mij
te complex, dat laat ik graag aan specialisten over. Die zorgen
wil ik er niet bij hebben, ik heb mijn handen vol aan mijn

eigen werk.” Vermeulen heeft uitgebreid gesproken met het
Dienstencentrum en aan de hand van een digitale tool is zijn
bedrijf doorgelicht. Daar zijn actiepunten uitgerold die men
zelf in het bedrijf kan uitvoeren. “Sommige maatregelen kun
je direct nemen, zoals het bewaren van het personeelsdossier
achter slot en grendel of een back up draaien en buiten het
pand bewaren. Andere maatregelen hebben te maken met
het geven van instructies aan personeel. Dat is misschien wat
lastiger, daar moet ik nog eens goed naar kijken.”
Vermeulen heeft er zeker geen spijt van dat hij het
Dienstencentrum heeft ingeschakeld. “Het kost flink geld,
maar mocht er controle komen, dan kunnen ze niet zeggen
dat ik niets gedaan heb.”

AVG OP PAPIER
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
de nieuwe Europese privacywet die op 25 mei jl. is ingegaan.
De AVG schrijft voor hoe bedrijven met persoonsgegevens
moeten omgaan. De AVG legt veel nadruk op de
verantwoordelijkheid van bedrijven. Er geldt dan ook een
zorgplicht in de hele keten. Ook grafische bedrijven moeten
voor een deel van hun werkzaamheden een zogenoemde
verwerkersovereenkomst van hun opdrachtgever tekenen en
moeten op hun beurt ook weer een verwerkersovereenkomst
laten tekenen door hun leveranciers, zoals vervoerders.
Bedrijven hebben een verantwoordingsplicht, wat
betekent dat zij moeten kunnen aantonen dat zij zich
aan de wet houden. Zo moet elk bedrijf een register van
gegevensverwerking opstellen. In het verwerkingsregister
moet staan welke persoons-gegevens worden gebruikt,
voor welk doel, waar deze worden opgeslagen en met wie
deze eventueel worden gedeeld. Een bedrijf moet dus over
documenten beschikken die laten zien dat er organisatorische
en technische maat-regelen zijn genomen om aan de AVG
te voldoen. Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld dat
de kast waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen op slot
kan, laptops beveiligd zijn, maar ook dat de opslag en het
doorsturen van data online veilig gebeurt.
Het Dienstencentrum kan grafische ondernemers helpen
bij het AVG-compliant worden en werkt hierbij samen met
de VKGO. Voor meer informatie, neem contact op met de
VKGO en/of het Dienstencentrum.
(www.dienstencentrum.com).
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CONNECT JIJ MEE?

Ontmoet spelers uit
de grafische en creatieve wereld!

CONNECT
EVENT

18 oktober 2018 - 10.00 - 17.00 uur - Studio A12 Bunnik
Kom jij ook? Meld je aan via www.prindustry.com

Fijne Vakantie!
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