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RIEZEBOS GOOIT HET ROER OM - Gerrit Riezebos
INSPIRATIE EXCURSIE - PostNL sorteercentrum
FLYERALARM IN NEDERLAND - Arian van Duijne
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Uitleg is het maximaal drie keer per jaar verschijnende magazine van de vkgo 
(vereniging van kleinere grafische ondernemingen). REDACTIE Arthur Lubbers en 
Marco den Engelsman. VORMGEVING Buro Toob, Alphen aan den Rijn DRUKWERK 
De Groot Drukkerij, Goudriaan. OMSLAG veredeling Bron Groep. CONTACTADRES 
vkgo-secretariaat, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, T (035) 695 40 04, E info@vkgo.nl.
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Op een warme dag met 36 graden schrijf ik het voorwoord voor deze 
Uitleg. We hebben net de Selfcaredag 2019 erop zitten. Lekker actief met 
leden een hele dag opstap geweest. Henk en Jill Oosterhuis hebben deze 
dag georganiseerd. Het was top. ’s Gravenzande en Den Haag place to 
meet. Kunst bekeken en ontzettend actief op het strand bezig geweest. 
Lekker duurzaam met de krachten van de natuur bezig zijn, top. Lekker in 
de wind blowkarten en kite surfen. De drone van Marco den Engelsman 
deed zijn werk. In deze Uitleg echt een mooi beeldverslag. Met bijna 40 
leden een dag opstap zijn, dat is goed. En hoe vreemd het ook is… ook 
deze selfcaredag weer nieuwe leden, die nog nooit een bijeenkomst van 
de vkgo bezocht hebben en dan na de BBQ tot de conclusie komen, 
dat we echt een gave vereniging zijn. Emma Wakker, Nelly Oost en hun 
productieleider Fokke Jan Gnodde van GBU uit Urk hebben genoten. 
Heerlijke enthousiaste leden, lekker scherp aan de wind kartend met rake 
opmerkingen en humor. Emma en Jenny als echte vrouwelijk managers 
aanwezig. Die blijven we wel zien. Het is op zo’n dag heerlijk netwerken 
hoor. Complimenten alom voor deze dag!

We zitten wederom pal voor de zomervakanties. Als voorzitter be-
zocht ik het openhuis van ons buitengewoon lid het Dienstencentrum. 
Onderwerpen als; “co-creatie” en “thrive” inspireren me. Een fijne 
bijeenkomst ook een aantal leden gezien. Een nieuw buitengewoon lid 
Wifac heeft zich aangesloten bij de vkgo. Ook Wim van Dijk genot van 
de vrije omgang. Na een welverdiende vakantie gaan we in september 
met het bestuur vier toekomst scenario’s uitwerken. Het eerste contact 
met nieuw mensen binnen het KVGO is goed… we voelen met elkaar dat 
we iets “moeten”. Hoe we dat gaan doen? Lekker vloeibaar, verkennend 
geen regels. Ja dan is zo’n dagje aan de kust met een ruime blik en de 
horizon strak in beeld goed. Geeft je ruimte in je doen en laten he!

P.S. Ook de 2e bijeenkomst van de Creative Minds zit erop.  
Op de selfcaredag hoorde ik hierover ook goede geluiden.  
Fijn Rob Ebben en Norbert van Schie dat jullie naast je 
drukke, dagelijkse werkzaamheden deze kar door het 
zand trekken.

Ik wens iedereen een mooie vakantie toe!

Toob Alers (voorzitter)



VERZET DE BAKENS
Riezebos: “De wereld blijft veranderen, dat merken we 
dagelijks. Een verandering die werd ingezet toen computers 
beter en sneller werden. Toen ik 34 jaar geleden bij mijn 
vader in het bedrijf kwam, maakten we heel veel formulieren. 
Voor alles wat in het bedrijfsleven gebeurde was wel een 
formulier nodig. Nu bestaat dat niet meer, alles staat op het 
beeldscherm. Dan kun je wel denken dat komt wel goed, 
maar je zult de bakens moeten verzetten. We zijn een tradi-
tionele drukkerij die vrij snel naast offset begon met printen. 
Tien jaar geleden zijn bij ons de persen de deur uitgegaan. 
Dan ga je kijken wat je nog meer kunt. We hebben de 
grafische kennis, papier wordt minder en dan denken we 
dat onze grafische kennis ook online inzetten de beste weg 
is. Dan kom je al snel op het bouwen van websites en het 
verzorgen van email campagnes.”

OVERZICHTELIJK AANBOD
De nieuwe website van Riezebos toont het andere elan 
van het bedrijf. Op www.riezebos.online staat een duide-
lijk overzicht van de producten en diensten die het bedrijf 
online en offline te bieden heeft. Van visitekaartjes tot online 
marketing; van sociale media tot rouwbrieven en belettering, 
het is een breed scala aan producten die het bedrijf aanbiedt. 
Bewust heeft Riezebos gekozen voor het aanbieden van 
producten waar de samenwerking met de klant centraal 
staat. Het is zeker geen webwinkel, maar een website die 
het totale (promotionele) aanbod inzichtelijk maakt.

KENNIS IN HET NETWERK
Voor het bouwen van websites voor klanten werkte  
Riezebos geregeld samen met websitebouwers. De  
afhankelijkheid van die bedrijven bleek een struikelblok. 

RIEZEBOS 
GOOIT HET 

ROER OM
TEKST EN FOTOGRAFIE: MARCO DEN ENGELSMAN

VAN DRUKKER 
NAAR ONLINE 
EN OFFLINE 
DIENSTVERLENER

Vkgo lid Gerrit Riezebos verandert zijn bedrijf. Waar de Westlandse grafische ondernemer jarenlang bekend stond onder 
Drukkerij Riezebos heet het bedrijf nu Riezebos online en offline promotie. Voor het online gedeelte zocht Gerrit aansluiting 
bij Nettl, een Engelse formule die printbedrijven met sales en marketingtools ondersteunt.
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“Het gaat vaak mis bij het onderhoud, de updates en het 
afhandelen van vragen van klanten. Tijdens een beurs kwam 
ik in contact met Nettl. We hebben er een tijd over gedaan 
om de samenwerking aan te gaan. Wat mij aanspreekt in het 
Nettl concept is dat je met heel veel websitebouwers bent. Ik 
ben dat zelf niet. Zodra het wat moeilijker wordt is het heel 
prettig dat je beschikt over een netwerk van experts die op 
elke vraag een antwoord hebben.

Als ik nu een klant aanmaak in het Nettl systeem, dan kun-
nen daar verschillende mensen naar kijken en in werken. Dat 
betekent dat je niet meer afhankelijk bent van één persoon.”

AANSPREEKPUNT
Nu de infrastructuur klaar is gaat Gerrit Riezebos zijn klanten 
informeren over deze nieuwe dienst. “Het is niet logisch om 
een website bij een drukkerij te bestellen. Vandaar dat we 
de uitstraling en het logo veranderd hebben. Ik denk wel dat 
doordat we nu alles in eigen hand hebben het veel makkelijker 
wordt om onlinediensten te verkopen. Het belangrijkste is 
dat ik het aanspreekpunt van de klant ben en dat ze weten 
dat het goed geregeld wordt.”

TOOLBOX
Nettl is geen franchiseketen. Countrymanager Benelux Joris 
Peters legt het uit. “Je moet Nettl zien als een gereedschapskist 
die bedrijven de tools geeft om nieuwe wegen in te slaan. 
Bedrijven hebben de keus om het logo te voeren en zich als 
Nettl vestiging te positioneren. Gerrit Riezebos heeft gekozen 
dat laatste niet te doen en alleen gebruik te maken van de 
productie van online diensten voor zijn klanten.”
Riezebos: “Ja, wij houden de eigen identiteit. Tenslotte is 
Riezebos de naam waarmee mijn opa begonnen is en wij 
hebben een hele grote bekendheid in het Westland. Ik zie 
wel dat het feit dat je tot een netwerk behoort de klanten 
meer vertrouwen geeft dat ook het online gedeelte in goede 
handen is. Ik zie het ook als veiligheidsklep.”

VERDER KIJKEN
Op dit moment zijn er 27 vestigingen van Nettl in Nederland. 
De ambitie is te groeien naar 100 partners. Nettl is van oor-
sprong een Engelse drukkerij die websites is gaan bouwen 
en vervolgens winkelconcepten heeft ontwikkeld. Voor de 
uitrol van de formule in Nederland kiest het bedrijf voor 
een jonge hippe trendy benadering, met de gedachte dat 
de productie van promotiemiddelen online en offline best 
sexy mag zijn. Joris: “We zijn op zoek naar gelijkgestemden, 
ongeacht leeftijd. Het zijn ondernemers die verder willen 
kijken en een toekomstbestendig bedrijf willen. Daarom is de 
drempel laag. Al voor 199 euro per maand kun je in het net-
werk deelnemen en afhankelijk van het gebruik van de tools 
of het merk betaalt het bedrijf ervoor. In de maand fee zit al 
een heel pakket aan gereedschappen en systemen waarmee 

de ondernemer direct aan de slag kan gaan. De partners 
krijgen geen target en kunnen na 12 maanden uitstappen. 
Belangrijk is dat we gelijkgestemden vinden die het leuk 
vinden om iets nieuws te ondernemen en deze industrie wat 
anders willen benaderen.”
Nettl gebruikt de slogan: “Leverancier van fraaie websites 
en ambachtslieden van kwalitatief drukwerk”, waarmee 
het twee werelden verenigt in diensten aan wat ze noemen 
hoogwaardige klanten.

FOCUS
Ook voor de prijsstelling krijgt Riezebos ondersteuning van 
de keten. Hij stelt dat een website voor hele redelijke tarieven 
te bouwen is. Daar komt dan een onderhoudscontract bij. 
“Het is wel een heel andere manier van calculeren dan dat 
we voor drukwerk doen. Maar met de ondersteuning en de 
ervaring binnen Nettl kom je een eind. Het is vooral ook een 
kwestie van focus. Je doet het er niet even bij.”
Dat geldt ook voor de hardloper bij Riezebos (Al is de echte 
hardloper Gerrit zelf). Al jaren is het bedrijf groot in de 
productie van rouwkaarten en dat blijft een stabiele factor. 
Het is een grafisch product dat de tand des tijds uitstekend 
weet te doorstaan. Het bedrijf bedient een groot gebied en 
heeft een sterk netwerk op dit gebied. Nog steeds draaien 
de printers op zondag om de rouwkaarten te maken die de 
volgende dag bezorgd worden. Midden in de nacht opstaan 
om een kaart te maken hoeft niet meer. Riezebos: “De brie-
venbus wordt niet meer om zes uur ‘s morgens gelicht en 
de tijd dat de post twee keer per dag bezorgd werd ligt lang 
achter ons”. Rouwdrukwerk mag dan een stabiele factor 
zijn, volgens Gerrit moet het niet de poot worden waar het 
bedrijf te zwaar op gaat leunen. Met de afname van het 
zakelijke drukwerk ziet hij dat wel ontstaan. “Daarom is 
het goed om nu de bakens te verzetten naar een segment 
dat alleen maar groter wordt. En dat is volgens mij online 
promotie,” zo sluit hij af.



De door bestuursleden Mark Bonenkamp en Niels Postma georganiseerde inspiratie excursie naar PostNL kreeg veel belang-
stelling van de leden. Voor een volle zaal ging commercieel manager Christiaan Hobma in op de ontwikkelingen bij PostNL en 
voerde Niels Postma de aanwezigen mee in de nieuwe wereld van NFC Chips op drukwerk. De excursie werd afgesloten met 
een rondleiding door het imposante sorteercentrum in Nieuwegein.

IN
SP

IR
AT

IE
 E

XC
U
RS

IE
 

Dat er nog steeds heel veel post wordt verzonden blijkt  
wel bij een bezoek aan het postsorteercentrum. Eindeloze rij-
en geautomatiseerde sorteermachines verwerken de twee  
miljard poststukken die PostNL per jaar te verwerken krijgt. 
Een aantal dat overigens met tien procent per jaar daalt 
volgens salesmanager Hobma. Maar nog steeds is het een 
hoeveelheid die pas te bevatten is bij een bezoek aan het 
postsorteercentrum.

De daling van de hoeveelheid post zit hem voornamelijk in 
het zogeheten transsectionele segment; de bank, overheid 
en verzekeringspost. Het goede nieuws voor de grafische 
industrie is dat het segment Direct Mail stabiel blijft. Slechts 
8% van de het postvolume bestaat uit (privé) briefpost, 
daarvan is de helft kerstkaarten.

De grote groeier bij PostNL is de pakketpost. De onderneming 
investeert nu in automatische pakket sorteermachines. 

Nieuw is ook dat de postsortering doorgaat tot de tas van  
de postbezorger. Kant en klaar gevulde tassen worden op 
die manier uitgesorteerd.

Hobma ging in op de samenvoeging van PostNL en Sandd. 
Het leidde tot een levendige discussie waarbij de vraag of 
hiermee niet een te grote partij in de markt is gekomen 
centraal stond. De fusie was volgens Hobma noodzakelijk 
omdat het de enige manier is om nog vijf dagen per week 
postbezorging te garanderen. Ook maakten de aanwezige 
vkgo leden zich zorgen over de sterke tariefstijging van de 
afgelopen jaren. De angst is dat Direct Mail zich daardoor uit 
de markt prijst.

Heel veel energie steekt PostNL in het verbeteren van de 
postbezorging. Perfectie is het streven en de ontvanger van 
brief of poststuk zal nog meer dan vroeger op een voetstuk 
gezet worden.

VKGO LEDEN BEZOEKEN POSTNL SORTEERCENTRUM 

DE BEZORGING MOET 
PERFECT ZIJN

TEKST: MARCO DEN ENGELSMAN
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PostNL heeft plannen voor de bouw van een ‘sterk geautomatiseerd’ sorteercentrum in Nederland. Het nieuwe  
sorteercentrum wordt enkel geschikt voor kleine pakketten en moet in 2021 operationeel zijn. Om toekomstige  
volumegroei te faciliteren, investeert PostNL flink in zijn sorteercentra. Recent zijn nog in Venlo, Amsterdam en 
Almere drie centra geopend. Tilburg volgt volgend jaar. In 2021 moet daar een nieuw sorteercentrum bij komen 
speciaal voor kleine pakketten.

Dat stelt PostNL in een marktupdate. Het sorteercentrum voor kleinere pakketten moet komen in midden Nederland. 
Het sorteercentrum voor kleine pakketten wordt sterk geautomatiseerd en is 24/7 operationeel.

Het moet leiden tot lagere sorteerkosten. Omdat kleine pakketten op dit moment goed zijn voor circa 40 procent 
van ons totale volume kan dit sorteercentrum de distributiecapaciteit in ons bestaande netwerk aanzienlijk verbeteren, 
aldus het bedrijf. “Met deze uitbreiding realiseren we verdere groei, maar beperken we de investeringen na een piek 
in 2020. Hiermee creëert PostNL de ruimte om de marge te verbeteren en een 
beter cashflowprofiel na 2020.”

Pakketten is de motor achter de cijfers van PostNL. Het volume in pakketten 
steeg in het eerste kwartaal met 16 procent. De omzet steeg de eerste drie 
maanden van 2019 naar 684 miljoen euro, tien miljoen meer dan dezelfde 
periode vorig jaar. De winst daalde van 23 naar 15 miljoen euro.

POSTNL BOUWT STERK GEAUTOMATISEERD 
SORTEERCENTRUM VOOR KLEINE PAKKETTEN
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BDU wil geld zien voor 
huis-aan-huis content
De lezers van de huis-aan-huisbladen van BDU zullen in  
de toekomst moeten gaan betalen voor het bekijken van 
lokale online content. De papieren edities hebben te kampen 
met krimp in advertentie-inkomsten. De krant zal daarom 
meer gaan verwijzen naar online content, waarvoor een 
abonnement moet worden afgesloten.
Dat zegt Heiko Imelman, sinds begin dit jaar directeur van 
BDU media. Volgens hem komen de advertentie-inkomsten 
onder een kritische grens, waardoor het voortbestaan 
van de titels in het geding komt. En dat terwijl de gratis 
huis-aan-huisbladen zo een belangrijke sociale en lokale 
functies bekleden. De gratis bladen moeten het vooral 
hebben van lokale adverteerders. Winkelstraten hebben 
volgens Imelman te maken met forse krimp, en dat is terug 
te zien in de advertentiebudgetten van lokale winkeliers.

Uit een wetsontwerp van het ministerie van financiën blijkt 
dat de verlaging van 21 naar 9% voor digitale uitgaven 
alleen zou gaan gelden voor exacte digitale kopieën van 
papieren kranten, boeken en tijdschriften.

De Mediafederatie, waarin vijf brancheorganisaties uit  
de uitgeef sector zijn verenigd, heeft vandaag opgeroepen  
tot aanpassing van het wetsontwerp. Nederland legt teveel 
beperkingen op. Zo zou een nieuws website met een be-
taalmuur geen één-op-één kopie zijn van een krant. In de 
andere lidstaten wordt dat niet zo gezien, en wordt het lage 
BTW tarief wel ingevoerd.

Volgens Peter Stadhouders, directeur van de Mediafederatie, 
is het nu voorliggende voorstel van het ministerie een belem-
mering voor innovatie. Volgens hem is het niet uit te leggen 
aan de consument, die die verschillen zelf niet zo scherp ziet.

Digitale publicaties zouden niet beoordeeld moeten worden 
op de vergelijkingen met print, maar als op zichzelf staande 
media met eigen vorm en inhoud

(Bron: De Mediafederatie)

Notitieboekjes van overtollige kleurplatenNotitieboekjes van overtollige kleurplaten
Het bedrijfje van Léon Polman maakt notitieboekjes.  
Hij maakt ze van overtollige kleurplaten die per 
bakfiets bij scholen worden opgehaald. Een leuk 
voorbeeld van duurzaam produceren.
Léon Polman (24) werkt samen met een sociale 
werkplaats om de notitieboekjes in elkaar te laten 
zetten. Polman: “De één kan helemaal opgaan in het 
sorteren van papier, de ander is beter in sociale  
dingen, zoals langsgaan bij scholen.” Aan de binnen
kant van elk boekje schrijft de werknemer zijn naam, 
zodat de gebruiker weet wie het in elkaar heeft gezet. 
Anderhalve dag in de week werkt Polman nu aan  
Green Side, naast zijn baan bij een adviesbureau.  
“Mijn droom is: door het hele land ecosysteempjes  
van inzamelingspunten, productieplekken en afnemers  
op te zetten, zoals in Houten.”

Nederland beperkt verlaging op BTW tarief voor digitale uitgaven
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Dutchgraphic Roots
Roots is een reeks Nederlandstalige publicaties met als doel om 
aandacht te schenken aan de wortels van de Nederlandse gra-
fische ontwerpcultuur. Roots is een samenwerking tussen [Z]
OO producties en Wilco Art Books en wordt van harte on-
dersteund door BNO, Pictoright en Wim Crouwel Instituut.

50 Roots
In deze reeks zijn inmiddels bijna 50 deeltjes verschenen,  
over: about Paul Mertz, Walter Nikkels, Jan van Toorn, 
Benno Wissing, Henk Gianotten, Bob Noorda, Frans 
Spruijt, Harry Sierman, Gerrit Noordzij, Baer Cornet,  
Cor Rosbeek, Wim Crouwel, Susanne Heynemann, Kees 
Nieuwenhuijzen, Ad Werner, Hein van Haaren, Ootje  
Oxenaar, Guus Ros, Ben Bos, Simon den Hartog,  

Ben Harsta, Karel Treebus,  
Henk van Stokkom, Dick Bruna,  
Bart de Groot, Paul Hefting,  
Daphne Duijvelshoff van Peski, 
Rob Huisman, Will van Sambeek, 
Bart Boumans, Jaap Drupsteen, 
Hans Bockting, Anneke Huig, 
Anthon Beeke, Warren Lee, Henk 
de Vries, Paul Mijksenaar, Geert 
Setola, Hans Kentie, Jacques Peeters, 
Titus Yocarini, Swip Stolk en Peter 
te Bos, Jelle van der Toorn Vrijthoff, 
Gerard Unger, Eugene Bay, Edo Smitshuijzen, Frans Lieshout 
en Milou Hermus.

9

HEMA stapt in 
digitale buitenreclame
Terwijl de signmarkt in print zich volop ontwikkelt, staan de 
digitale alternatieven niet stil. 'Digital Out Of Home' wordt 
gezien als een ontwikkeling waarbij content, plaats, tijdstip 
sturend zijn in de relevantie richting de doelgroepen. Ook 
HEMA stapt in digitaal.

Lars Postmus, digital marketing consultant bij Oogst: “Het 
doel was, om op afstand mensen naar het dichtstbijzijnde 
HEMA-filiaal te krijgen, dat is met deze innovatie gelukt.” 
Oogst Media is gevestigd in Amsterdam en is een online 
marketingbureau. 

Met digitale buitenreclame wordt het steeds eenvoudiger 
om online campagnes doelgroep- en locatie specifiek in 
te kopen. Zowel Centercom, met ruim 400 schermen, als 
MMD Media met 1.300 schermen, hebben hun digitale 
netwerken volledig aangesloten op de programmatic 
buying platforms. Waar voorheen meerdere uitingen voor 
verschillende triggers zoals tijd, weer en locatie aangeleverd 
moesten worden, hoeft er bij deze innovatie slechts één 
uiting aangeleverd te worden.

(Bron: sign.nl en 
marketingtribune)

Papierconcerns doen het goed
 

Alle grote papierconcerns in Europa hebben in 2018 goede 
resultaten geboekt. De afzet liep licht terug, maar de hogere 
prijzen compenseerden dit ruimschoots. De omzet van UPM 
steeg met ruim 8,3% en die van Stora Enso met bijna 4,4%. 
De nettoresultaten stegen nog veel sterker: met ruim 53% 
voor UPM en 60% voor Stora Enso.

Omdat beide concerns een breder portfolio hebben dan alleen 
papier, zijn de verbeteringen van de resultaten niet debet aan 
de papiertak, maar die heeft van beide concerns het resultaat 
sterk ondersteund. Bij UPM steeg het bedrijfsresultaat in papier 
met € 65 miljoen (26,3%) ten opzichte van 2017; voor Stora 
Enso was dat € 106 miljoen (82%).

Ook de papierconcerns SCA en Holmen, beide uit Zweden, 
hebben een topjaar achter de rug. Hoewel bij deze concerns 
de afzet van grafisch papier licht is afgenomen, nam de netto-
winst fors toe (bij SCA met 67% en bij Holmen met 35%).
 
(Bron: PaperChainManagement)



TEKST: ARTHUR LUBBERS

DE GROOTSTE
FLYERALARM is een bekende in de grafische industrie. Het 
is één van de eerste bedrijven in Europa die met online druk-
werk op de markt kwam. Thorsten Fischer begon het bedrijf 
in 2002 en is nog steeds de enige aandeelhouder van deze 
grootste online drukkerij van Europa.
In 2006 kwam FLYERALARM naar Nederland met een 
Nederlandstalige website. Veel Nederlandse drukkerijen 
maakten gebruik van de productiecapaciteit van het bedrijf. 
Vrijwel alles dat het bedrijf verkoopt, produceert het zelf in 
één van de vele Duitse drukkerijen.
In Duitsland staan zeven drukkerijen die dagelijks met 2.500 
medewerkers 20.000 drukorders afhandelen. Een grafisch 
bedrijf van ongekende omvang in de huidige tijd met een 
jaaromzet van 350 miljoen euro.

FLYERALARM 
IN NEDERLAND

UITBREIDING
Het productassortiment van FLYERALARM breidt zich ge-
staag uit. Waar de oorsprong ligt in het zakelijke drukwerk 
vinden steeds meer bedrukte reclamemiddelen de weg naar 
de webshops van de internetgigant. Maar alleen als het 
bedrijf het zelf in huis kan produceren.
Arian: “We verkopen hoofdzakelijk maar bedrukte artikelen. 
Vaak starten we dat op door in te kopen bij een specialist om 
het naderhand in de eigen productieketen op te nemen.”

OVERNIGHT
De logistiek gaat volledig via UPS. Het bedrijf heeft daarvoor 
gekozen omdat UPS ook eigen vliegtuigen gebruikt en dat is 
nodig om de producten tijdig van de Duitse productiefacili-
teiten in Nederland te krijgen. “De grootste drukkerij staat 

TEKST EN BEELD: MARCO DEN ENGELSMAN

Arian van Duijne kwam twee jaar geleden in dienst van de Duitse internetdrukkerij FLYERALARM als 

Key Account Manager. Hij werd toen buitengewoon lid van de vkgo. Het oogmerk is samenwerking met 

de leden. 
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MARKTCONFORM
“Drukkers kijken altijd naar de hoeveelheid korting die ze 
krijgen, Ik denk dat het belangrijk is dat je uiteindelijk een 
marktconforme inkoopprijs betaald. Daar zorgen wij voor 
met onze monitoringsystemen,” geeft Arian aan. “Het zou 
wel verstandig zijn als bedrijven die drukwerk doorverkopen 
ervoor zorgen dat ze wel hun uren betaald krijgen. Zeker als 
het gaat om ontwerp, vormgeving en handeling. Dat kun je 
vandaag de dag niet meer in het drukwerk versleutelen.”

VKGO
FLYERALARM behoort tot de grootste drukkers van Europa 
en er staan 70 x 100 persen en ook een behoorlijk aantal jum-
bopersen in het 120 x 160 formaat allemaal van Heidelberg. 
Ook in Large Format print behoort FLYERALARM tot de 
top van Europa. In een van de vestigingen staan vier jumbo 
persen van 120 x 160 op een rij. Het bedrijf is vastbesloten 
het aandeel in de Nederlandse markt te vergroten.
Eén van de middelen is de aansluiting van FLYERALARM 
bij de vkgo. Leden krijgen acht procent korting op het hele 
assortiment. 

PAPIERSOORTEN
De Duitse drukker is druk met de uitbreiding van het 
assortiment. Het sterke punt is dat het bedrijf op heel veel 
verschillende papiersoorten kan leveren met een groot 
aantal mooie afwerkingstechnieken. Arian: “wij kunnen 
bijvoorbeeld flyers leveren in 26 papiersoorten met 20 ver-
schillende afwerkingsmethoden. Dat gaat bij ons volledig 
digitaal. Daar willen we graag meer aandacht voor. Dat 
zou ik dus graag aan de bedrijven die met ons samenwerken 
willen uitleggen. Zodat we producten kunnen aanbieden die 
de klanten van onze resellers niet zo makkelijk online kunnen 
vinden en waar onze wederverkopers toegevoegde waarde 
kunnen bieden. Dat werkt margeverhogend voor iedereen!”
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in Dresden,” zegt Arian, “om concurrerend te kunnen zijn 
moeten we overnacht kunnen leveren en dat lukt prima op 
deze manier. De klant heeft bij ons de keus tussen levering 
de volgende dag en binnen vijf of zeven dagen. Elke levertijd 
heeft zijn prijs.”

“GRAFISCHE KLANTEN 
WILLEN ZEKERHEID EN 

GOEDE KWALITEIT VOOR 
EEN SCHERPE PRIJS EN DAT 

KUNNEN WE BIEDEN.”
 
RESELLERS
FLYERALARM levert aan iedereen die drukwerk nodig heeft. 
Voorwaarde is wel dat de klant een goede drukklare pdf 
moet kunnen aanleveren. Resellers kunnen gebruik maken 
van de korting systemen die het bedrijf biedt. Arian van 
Duijne: “in de praktijk is zestig procent van onze klanten 
reseller. Dat zijn grafische bedrijven, vormgevers, printma-
nagementbureaus of reclamebureaus. We zien wel een trend 
dat we het klanten steeds makkelijker maken om ook online 
drukwerk samen te stellen. Op die manier werken we als 
bedrijf kennis verhogend door onze expertise om te zetten  
in praktische en nuttige tips.”

PERSOONLIJK
Als sterke onlinespeler realiseert zich ook FLYERALARM dat 
alleen via het internet communiceren niet genoeg is. Arian: 
“Wij willen bij onze klanten aan tafel zitten. Je moet de klant 
kennen. Steeds vaker willen mensen een gezicht hebben 
bij het bedrijf waarmee ze zakendoen. Het is niet alleen het 
gezicht maar het is ook vaak het laten zien van papiermonsters 
en ingaan op mogelijkheden die we bieden en waar de klant 
vaak nog geen weet van heeft. Je ziet die trend overal, de 
combinatie van online en fysieke contacten. Het een kan niet 
zonder het ander. Online zorgt voor de schaalgrootte, de 
uitgekiende logistiek en orderprocessing, wat ervoor zorgt 
dat prijzen scherp blijven. Daarnaast bieden we de service 
dat we in Nederland met een kantoor, waar tien mensen zit-
ten, onze Nederlandse klanten kunnen helpen. Hierbij speelt 
het cultuurverschil tussen Duitsland en Nederland ook een 
rol. Wij kunnen de Duitse grundlichkeit en de Nederlandse 
ons-kent-ons mentaliteit uitstekend combineren. Je krijgt het 
beste van beide werelden. Grafische klanten willen zekerheid 
en goede kwaliteit voor een scherpe prijs en dat kunnen we 
bieden.” 
De lokale bedrijven in Nederland die alles voor hun klanten 
doen maar niet alles zelf drukken, zijn bij uitstek klanten 
waar Arian zich op richt. 

Arian van Duijne
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Wifac biedt haar relaties een Adobe opfris trainings dag* voor een speciaal tarief
 
Normaal €349,- voor Wifac klanten € 199,-
 
Deze aanbieding mag ik ook de vKGO leden aanbieden.

Speciale prijs voor Wifac relaties € 199,- excl. btw.

De Adobe opfris dagen zijn dit jaar gepland op:
donderdag 12 september 2019
donderdag  7 november 2019
Bij Wifac te Mijdrecht

Aanmelden kan per e-mail: wim.van.dijk@wifac.nl
Graag namen van cursisten vermelden in de aanmelding.

Circa 40 leden namen deel aan de 2019 editie van de 
Sefcaredag. De opkomst was bijzonder omdat er veel 
leden bij waren die al jaren geen VKGO-activiteiten 
bezocht hadden. Een dag die zich al snel van zijn goede 
kant liet zien. De weergoden waren het strandeve-
nement goed gezind. Vanuit de strandclub Beachline 
vertrok het gezelschap per touringcar naar het centrum 
van den Haag om daar Panorama Mesdag te bezoeken. 
Een in 1880 geschilderd doek van 120 meter lang en 14 
meter hoog. Het spreekt nog steeds tot de verbeelding. 
Al snel kwam het gesprek op de printkosten als een 

bedrijf het nu zou moeten doen en is het wel mogelijk 
138 jaar later iets dergelijks te realiseren met de huidige 
technieken.

De lunch was in het centrum van den Haag bij het 
gastvrije “Bistrooh”. De middag werd sportief ingevuld 
op het strand met blowkarten en powerkiten. Met net 
iets te weinig wind. De rest van de middag werden 
contacten verdiept, samenwerkingen verkend en heel 
veel andere thema’s besproken bij een glas op het terras 
met als afsluiting BBQ in de beachclub.

'S-GRAVENZANDE

SELFCAREDAG  
VKGO 2019
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BLOWKARTEN

NETWERKEN

POWER
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De ruim honderdjarige grafische leverancier Wifac is toegetreden als buitengewoon lid van de vkgo. Accountmanager Wim 
van Dijk en Toob Alers kennen elkaar omdat ze beiden in Alphen aan de Rijn wonen. Onlangs kwamen ze tot de conclusie 
dat de partijen veel voor elkaar kunnen betekenen. Wim van Dijk heeft het management van Wifac kunnen overtuigen om 
buitengewoon lid te worden.

Wim: “Wifac zet steeds meer in op het zelf produceren van ver-
bruiksartikelen, maar blijft natuurlijk ook aktief op het delen van 
kennis en organiseert opleidingen en kennis sessies op de meest 
uiteenlopende gebieden. Hiermee willen we zeker ook de vkgo leden 
aanspreken. De vkgo is een actieve club met een breed scala aan 
bedrijven die op heel veel terreinen actief zijn, waar wij de producten 
voor leveren. Daarnaast spreekt de ondernemingszin van de leden 
ons enorm aan. Ik denk dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. 
We zijn niet zo van het sponsoren, het moet voor beide partijen inte-
ressant zijn. Ik denk dat het met deze club zeker zo zal zijn.”

AGENDA 2019

29 augustus Bestuursvergadering

10 september Experience GBU/Wifac
 
 Lokatie: Urk

24 september Beleids 2-daagse

14 november Bestuursvergadering

21 november Algemene Ledenvergadering

NIEUWE LEDEN   
 
Wifac (buitengewoon lid)

WIFAC WORDT 
BUITENGEWOON LID

Wifac biedt haar relaties een 
Adobe opfris trainings dag voor 

een speciaal tarief:
 

Normaal €349,- 

voor Wifac klanten 
€ 199,-

 
Deze aanbieding geldt per 

direct ook voor VKGO leden. Wim van Dijk en Toob Alers
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KLANTENDAG STIVAKO 
EN DIENSTENCENTRUM 
ZET AAN TOT DENKEN

Jaarlijks organiseren Stivako en Dienstencentrum een dag waar klanten en andere relaties kennis 

kunnen maken van hetgeen deze organisaties te bieden hebben. Het gaat verder dan kennis 

maken; kennis delen is het idee. Het evenement werd goed bezocht op 18 juni 2019. Ook een 

aantal vkgo leden kwamen hun licht opsteken.

Volgens directeur Frank den Hartog is de klantendag een 
cadeautje.  Als adviesbureau en educatie-instituut verkopen 
we normaliter onze kennis, maar het is ook belangrijk om 
regelmatig kennis ‘weg te geven’ voor de sector. “We 
zijn een adviesbureau en een 
opleidingsinstituut en we vinden 
dat we ook iets terug moeten 
doen. Dat betekent dat we 
af en toe gratis kennissessies 
geven waar ook bedrijven die 
geen klant zijn kunnen komen. 
Daarnaast ontwikkelen we 
tools die voor bezoekers gratis 
zijn waar ze echt wijzer van worden.” De klantendag is 
dus niet alleen voor klanten van het Dienstencentrum, 
ook bedrijven of instellingen die geïnteresseerd zijn in de 
activiteiten van het kennisinstituut zijn welkom.

Volgend jaar viert het bedrijf het vijfentwintigjarig 
bestaan en dan wordt het wat groter opgezet.
“We doen internationale projecten waar we met 
partners over de grenzen kennis ontwikkelen,” 
geeft Frank aan. “Het THRIVE project is daar een 
voorbeeld van. We willen het ondernemersonderwijs 
verder ontwikkelen. Een van onze partners daarin 
is Arteveldehogeschool in België. Projectdeelnemer 
Sander Spek houdt hier een lezing over dit project. 
Het doel is te bepalen hoe de creatieve industrie er 
over tien jaar uitziet. We hebben gereedschappen 
ontwikkeld waarmee ondernemers kunnen kijken 
hoe hun persoonlijke ontwikkeling aansluit op de 
toekomst van de bedrijfstak waarin zij werken. Er 
zijn drie doelgroepen: Bedrijven die zich in de sector 
ontwikkelen, jonge entrepreneurs en vrouwen in de 
industrie.”

De hamvraag is wat het belangrijkste thema voor de 
komende jaren in de grafische industrie (incl.: sign, 
verpakkingen en labeling) is. Het Dienstencentrum  
heeft dit onderzocht.

Frank: “de drie belangrijkste 
thema’s waar ondernemers 
over het algemeen niet mee 
aan de gang gaan zijn: lange 
termijnplanning, marketing  
en verkoop.
We hebben onderzocht wat 
de toekomstige benodigde 
ondernemersvaardigheden 

zijn. Overigens niet alleen voor ondernemers maar ook 
voor hun medewerkers. Ondernemer zijn is iets anders 
dan ondernemersvaardigheden hebben. We hebben 
op dit onderzoek van een groot aantal ondernemers 
response gekregen. Het klinkt simpel maar het is het 
niet. Wat blijft is dat succesvolle ondernemers uitblinken 
in commerciële en marketingvaardigheden met een 
heldere kijk op de toekomst. Wij kunnen ondersteunen  
in het ontwikkelen van die vaardigheden, specifiek voor 
de bedrijfstak waarin zij actief zijn.”

"ONDERNEMER ZIJN 

IS IETS ANDERS DAN 

ONDERNEMERS  -

VAARDIGHEDEN HEBBEN"

29 augustus Bestuursvergadering

10 september Experience GBU/Wifac
 
 Lokatie: Urk

24 september Beleids 2-daagse

14 november Bestuursvergadering

21 november Algemene Ledenvergadering

NIEUWE LEDEN   
 
Wifac (buitengewoon lid)



CREATIVEMINDS:  
SUCCESVOLLE SESSIES

VKGO EXPRIENCE
GBU & WIFAC

Experience GBU & Wifac
Lokatie: Urk10

SEPT

Inmiddels hebben we twee succesvolle sessies achter de rug! 
Mooi om te zien hoe veel vertrouwen er is in de toekomst en 
in elkaar. Ook wat betekenen voor de mede grafici? Sluit je aan 
bij de CreativeMinds!

MELD JE AAN OP INFO@VKGO.NL

CreativeMinds bestaat uit een select 
gezelschap van leden waarin uitdagingen 
waar alle grafisch ondernemers tegenaan 
lopen worden besproken én samen worden 
opgelost. 

Aansluiten bij de VKGO CreativeMinds staat open voor elk 
VKGO lid en kost € 495,- / € 995,- per jaar. Hiervoor gaan wij, 
al dan niet onder begeleiding, 6x per jaar intensief met elkaar 
aan de slag op één van de mooiste plekken in de randstad. 

10 september gaan we een dubbele experience aan met Wifac en 
GBU. Beide bedrijven geven een kijkje in hun bedrijfsvoering. Wifac 
ondersteunt grafimedia ondernemers en medewerkers met machi-
nes, grafische ICT, verbruiksmaterialen, advies, technische service, 
helpdesk en opleidingen. GBU is van oudsher een drukkerij, maar 
met de mogelijkheden van nu, kunnen ze zoveel meer dan alleen 
drukwerk produceren. Print, fotografie, ontwerp, opmaak en tekst 
vallen ook onder hun expertise.

NOTEER IN JE AGENDA! MEER INFO VOLGT!

VKGO WENST IEDEREEN EEN
FIJNE  VAKANTIE!

NEEM JE WERK NIET MEE 
OP  VAKANTIE


