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NIEUWE DRUKKERIJ -  robstolk
TRENDS - in Grafimedia
VKGO - Verandering, Kiezen, Selfcare
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Uitleg is het maximaal drie keer per jaar verschijnende magazine van de vkgo 
(vereniging van kleinere grafische ondernemingen). REDACTIE Marco den Engelsman. 
VORMGEVING Buro Toob, Alphen aan den Rijn DRUKWERK De Groot Drukkerij, 
Goudriaan. CONTACTADRES vkgo-secretariaat, Postbus 5135, 1410 AC Naarden,  
T (035) 695 40 04, E info@vkgo.nl.

SE
LF

CA
RE

 D
AG

RO
BS

TO
LK

®

4 6

3 VOORWOORD
4 ROBSTOLK® BOUWT EEN  

COMPLEET NIEUWE DRUKKERIJ
6 VKGO SELFCARE DAG

8 KORTE INSPIRATIEBERICHTEN
10 TRENDS IN GRAFIMEDIA

12 EERSTE HULP BIJ AUTOLEASE
14 VKGO TE GAST BIJ IBN

16 AGENDA & VERENIGINGSNIEUWS
18 ALV

AU
TO

LE
AS

E 

12



3

U
ITLEG

 3 |  4e TR
IM

ESTER
 2019

2 0 1 9
3

VO
O
RZ

ET

2020 EEN VERANDERINGSJAAR…
Het is de laatste uitleg van 2019 ik vind het altijd een “kerstnummer”.  
Gek maar hoe ouder ik word des te belangrijker ik het eigenlijk vind. 
Lekker lezen bij de boom. Zou het dan toch met generaties of gevoel te 
maken hebben? Binnen mijn eigen team was 2019 al een veranderingsjaar. 
Ik wisselde op 4 posities 5 keer. Soms is dat goed, bestaande klanten 
willen creatieve verandering zien en dat lukt. Als ondernemer moet je dan 
wel steeds schakelen met de kern. Nieuwe mensen vaak jongeren opnieuw 
inwerken…Enfin het is gelukt, met een mooi elftal stap ik de drempel over 
op naar 2020. 

Binnen de vkgo hebben we net de ledenvergadering bij IBN in Veghel 
achter de rug, en ik was op 13 november na dik 10 jaar te gast bij KVGO 
live in Werkendam. Met de komst van Dick Naafs en Miguel Delcour 
binnen het KVGO in 2019 is er op de Boeingavenue duidelijk een ‘nieuwe 
startbaan’ gekozen met een andere bestemming. Ik ben blij! De dynamiek 
van George Parker, de slimmigheid van Bert Jansen en duidelijke signalen 
van Eric Vlems dat inboundmarketing in 2020 belangrijk is, gaven 
bezoekers inspiratie. Mijn video op Linked-In kreeg meer dan 2.700 views, 
31 duimen en 7 comments. We noemen dat #influencemarketing.  
Er is beweging in het in 2019 gestarte #afkortingenoverleg.

Onze club wordt kleiner en we hebben op de ALV in Veghel duidelijk 
gekozen voor een model waarin we in 2020 de verkenning naar een 
nieuw vloeibaar model de ruimte gaan geven. Binnen het bestuur 
is een kopgroep gevormd, die dat traject samen met anderen in het 
grafimedialandschap inhoud en vorm gaat geven. Ja als voorzitter van 
deze vereniging hebben we elkaar ook dit jaar gevonden bij prima 
bijeenkomsten in het land, maar het is tijd om te veranderen. Tijd om 
met elkaar de schouders te zetten onder iets anders, iets nieuws. In 2020 
zetten wij net als andere #afkortingen #ZSO #CMBO #GSOB #KVGO enz 
enz de deuren voor elkaar open. Ontmoet en ontdek over en weer.

Heerlijk…. ik word volgend jaar 60, ze zeggen wel 
eens 60 is het nieuwe 40  Mooi ik zie jullie dan 
ook allemaal graag 24 januari 2020 bij Canon 
in den Bosch, daar toosten en proosten we 
met grafimedia bekenden op 2020 laat de 
champagne maar vloeien daar…2020 wordt  
een mooi jaar.

Mag ik jullie fijne dagen met dierbaren wensen 
als voorzitter van een leuke club ook wel 
vereniging genoemd. Ja ik heb dat oranje gevoel 
weer, wedden dat we volgend jaar het EK winnen!

Toob Alers (voorzitter)



TEKST EN FOTO: MARCO DEN ENGELSMAN

De eigenaars van robstolk® zijn Tanneke Janssen en Jacqueline van As. Zij kregen een buitengewone kans in 2003 eigenaar te 
worden van drukkerij robstolk®. Vanaf dat moment is er altijd bewust gekozen voor bijzonder drukwerk. Dit heeft geresulteerd 
in een gestage groei. Nu (16 jaar later) staan Tanneke en Jacqueline voor een behoorlijke investering die gepaard gaat met een 
verhuizing: robstolk® blijft namelijk groeien.
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KWALITEITSDRUKKERIJ MAAKT EEN BELANGRIJKE KEUZE 

ROBSTOLK   BOUWT EEN  
COMPLEET NIEUWE DRUKKERIJ

VERHUIZEN
Drukkerij robstolk® is al jaren gevestigd in de voormalige 
stallen van de Amstel brouwerij in het centrum van Am-
sterdam. De huidige locatie is niet geschikt voor de nieuwe 
trots een KBA 106 vijfkleuren. Een impactvolle en spannende 
verandering voor Tanneke en Jacqueline, maar ook een die 
nieuwe mogelijkheden zal brengen “Nu komen de klanten 
op de fiets, straks kan dit ook maar dan de andere kant van 
Amsterdam op.” Het voordeel is dat we meer ruimte krijgen 
en op kantoor niet meer tussen de pallets zitten. We verlaten 

het 52 x76 formaat en we gaan naar een KBA van 78x106, 
vijfkleuren, hr-uv.” De verhuizing staat gepland in het vroege 
voorjaar van 2020.

ZOEKTOCHT
Het uitgangspunt van deze bijzondere Amsterdamse drukker 
is de constante zoektocht naar betere technieken om kwali-
tatief hoogstaand drukwerk te leveren. Tanneke: “Wij willen 
mooi werk maken. Daar is iedereen binnen dit bedrijf mee 
bezig. Dat vind je onder andere terug in de manier waarop 
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we kleuren drukken. Wij doen heel veel met de vijfde druk-
toren. Hiermee creëren we veel meer zwarting, contrast en 
kleurkracht.”
“Wij hebben de moed om te investeren in een machine die 
anderen gebruiken om sneller te kunnen leveren. Wij heb-
ben hem gekocht om de kwaliteit op een nog hoger plan te 
brengen,” licht Jacqueline toe.
“De gesprekken die we voeren met klanten gaan vooral  
over iets bijzonders te maken.”We zijn altijd op zoek naar  
de randjes van de techniek.”

VOLUME
Het is niet alleen complex werk dat bij robstolk® van de 
pers rolt. Ook drukt het bedrijf o.a. verpakkingen voor 
diverse bedrijven. Tanneke: “Natuurlijk kijken ook wij naar 
opdrachten die volume op de pers geven. Maar we geven 
ze wel dezelfde aandacht. Het verschil is dat de pers langer 
draait. Het zit hem in de aandacht die we aan de voorbe-
reiding geven.  
Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat voor een modebedrijf  
de kleuren van de nieuwe kledinglijn perfect kloppen.”  
De mensen die bij robstolk® werken zijn meegegroeid met 
de ambitie van Tanneke en Jacqueline om kwalitatief hoog-
staand drukwerk te maken. Tanneke ziet een verschraling 
van de grafische vakkennis in de markt. “Als de focus is op 
standaardisatie, zoals veel in de markt gebeurt, dan zie je 
dat er niet veel bedrijven meer in staat zijn om echt bijzonder 
werk te maken. Daar zit voor ons de ruimte.”
“Er is nog steeds veel overcapaciteit in de industrie,” zegt 
Tanneke. “Dat heeft te maken met de nog steeds groei-
ende perscapaciteit, terwijl er steeds minder mensen in de 
industrie werken. Daar komt bij dat het drukvolume enorm 
gedaald is.”
robstolk® groeit tegen de tendens in. Jacqueline: ”er blijven 
mensen die een van een mooi boek houden. Voor kunste-
naars en fotografen is het boek een presentatie van hun 
kunnen. Ook beginnen klanten gelukkig steeds beter te 
begrijpen dat het maken van een mooi boek tijd kost.  
En dit staat haaks op de techniek die er ook voor zorgt  
dat we steeds sneller kunnen produceren met Hr-uv.  
De bedrukte vellen komen droog van de pers.”

SAMEN
“Wat we maken doen we samen met de klant,” zegt  
Jacqueline. “Ons visitekaartje is het colofon van het boek. 
Wij zullen om die reden nooit inboeten aan kwaliteit.” 
“Het gaat over eerlijk zakendoen,” zegt Tanneke.  
“Wij leggen heel goed uit wat we doen en wat de kosten 
zijn. Wij zullen nooit zo maar laag inzetten om kost wat het 
kost de order te krijgen, waarbij de verrassingen voor de 
klant later komen. Bij ons weet je precies van tevoren wat 
je krijgt voor je geld. Alles is maatwerk. 

NIEUWE DRUKKERIJ
Het is een grote stap om te verhuizen. Maar het voordeel 
van de stap naar groot formaat en een grotere ruimte is 
groot. Het bedrijf is in de huidige productieruimte uit zijn 
jas gegroeid. De investering is behoorlijk. Het houdt niet op 
bij een groter formaat pers. Ook de CTP, de snijmachine en 
het ‘wentelteefje’ worden vernieuwd. “Eigenlijk zijn we een 
heel nieuw bedrijf aan het bouwen,” zeggen de eigenaren 
lachend. “En wel vanaf scratch. De hal is nu nog kaal, daar 
installeren we nu elektriciteit, luchtbehandeling, warmte- 
koude-installatie en noem maar op.”

INTELLECTUELE GROEI
Het nieuwe robstolk® blijft tegelijkertijd wat het is. Het zal 
van karakter niet veranderen. Het hart, de mensen, blijven 
dezelfde. “We hebben een heel mooi team,” zegt Tanneke, 
“We kunnen straks in een veel betere omgeving nog mooier 
drukwerk maken. Dat is de essentie.”
Het gaat er om dat de mensen die bij robstolk® werken een 
goed leven met elkaar hebben. Dat iedereen aan het einde 
van de dag met een tevreden gevoel naar huis gaat. Het gaat 
niet over fysieke groei, het is meer een intellectuele groei die 
het bedrijf voorstaat. Groei is nodig om te kunnen blijven 
investeren in machines.

SAMEN MET LEVERANCIERS
In het streven naar steeds betere kwaliteit werkt robstolk® 
samen met hun leveranciers. Denk hierbij aan papier, inkt, 
platen, machines etc.  “We testen productie technieken die 
ergens anders nog niet gedaan zijn. Dat maakt het voor 
onze leveranciers zo interessant.”

KEUZES MAKEN
Jacqueline en Tanneke vinden dat ondernemers keuzes moeten 
maken. “Waarom volg je een route. Als je dan een keuze 
hebt gemaakt dan moet je ernaar leven. Dat is voor ons de 
ambitie mooi drukwerk  maken. Dan moet je ook alles doen 
om ervoor te zorgen dat je waar maakt wat je belooft. Een 
internetdrukker heeft ook gekozen. Zij hebben voor massa en 
standaardisatie gekozen. Wij kiezen voor kwaliteit. Als je niet 
kiest dan overleef je het niet. Om een bedrijf gezond te houden 
moet je blijven investeren, in machines en het belangrijkste: 
de kennis en kunde van de mensen”.



TOTAALLEVERANCIER
De combinatie GBU Printmedia, Spikker en Kiek in Urk is 
een bijzondere. Een grafisch bedrijf dat alle kanten van de 
communicatie koek verzorgt. Van huis-aan-huis-krant tot 
websites en socialmediacampagnes. Van autobelettering tot 
visitekaartje, de bedrijven zijn met recht totaal leverancier in 
communicatie te noemen.

UITGEVERIJ
Emma Wakker werkte bij GBU Printmedia in de uitgeverij 
en startte in 2016, binnen het bedrijf GBU, het marketing 
-en communicatielabel Spikker.  GBU Printmedia geeft 
onder meer twee keer per week een lokale krant uit, onder 

de naam Nieuwsblad Het Urkerland; die volledig draait op 
abonnementen en naar zeggen van Emma uiterst succesvol 
is. De krant wordt met 6.000 abonnees door 95% van de 
inwoners van Urk gelezen. Emma: “We hebben zelfs Urkers 
die in Australië wonen en de krant per post ontvangen”.
Het bedrijf werkt aan een digitale versie zodat abonnees ook 
in het buitenland het Urkerland kunnen lezen. Daarnaast 
geeft het bedrijf wekelijks Visserijnieuws uit, het vakblad 
voor de visserij. 

CAMPAGNES
Spikker is een label dat in 2016 gestart is voor het ontwikkelen 
van online campagnes. Het bedrijf maakt websites en be-

URKER BEDRIJF GROEIT NAAR VIJFTIG MEDEWERKERS

EXPERIENCE DAG LAAT VKGO  
LEDEN ZIEN DAT KIEZEN VOOR 
ALLROUND OOK KAN WERKEN

Het was een grote opkomst bij de dag in Urk, waar veel leden zich lieten inspireren  

door de gastvrouw van de dag, Emma Wakker van Spikker en het team van GBU Printmedia.

Wifac en Agfa verzorgden een technische update waarin het milieu centraal stond.
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geleid bedrijven in hun online presentatie.” Het is meer dan 
een logo op het web,” zo zegt Emma. “We maken bijvoor-
beeld geautomatiseerde marketingcampagnes en daarnaast 
verzorgen we ook de online advertentiecampagnes voor 
klanten. Spikker heeft een eigen fotografie- en videoafdeling 
met name voor ondersteuning van internetcampagnes.’’
Kiek is een tak die zich richt op signing in de breedste zin  
van het woord. Van gevelreclame tot belettering van voertuigen.

WEBSITES
GBU Printmedia is in 1945 gestart als uitgeverij van een  
bevrijdingskrant. Na een aantal jaren kwam er een drukkerij 
uit voort. Een lokale specialist voor familie- en zakelijk  
drukwerk die jarenlang succesvol heeft meegevaren op de 
groei van de grafische industrie. Al in het jaar 2000 begon 
het bedrijf met het bouwen van websites. De activiteit kwam 
voort uit de krant, die rond die tijd een eigen website kreeg. 
Die site genereerde veel vraag van ondernemers naar  
websites waardoor er een heel nieuwe activiteit ontstond.

COMMUNICATIE
De veranderingen in de drukwerkmarkt met de opkomst  
van internetdrukkers en veel gestandaardiseerd reclame- 
drukwerk zette het management van GBU Printmedia aan 
het denken. Emma: ”De toenmalige directie startte een 
apart label in communicatie op om onderscheidend te zijn 
in de veranderende grafische industrie. Ik kreeg de gele-
genheid om met SPIKKER daar mijn tanden in te zetten. 
Samen met marketingspecialist en inmiddels mijn compag-
non Hendrik Kramer zijn we begonnen. Alle diensten die 
we al aanboden kwamen in een stroomversnelling. Dat 
kwam omdat we kunnen meedenken met de klant, waar-
door we op een andere manier aan tafel zitten.”

NIEUW ELAN
Spikker zorgde voor een nieuw elan in het hele bedrijf,  
na twee jaar waren er tien nieuwe medewerkers aam de 
slag voor het label. Hierdoor konden Emma en Hendrik 
toetreden tot de directie en werden zij aandeelhouder. 
Nu vormen ze samen met Nelly Oost de directie van alle 
bedrijven binnen de holding met vijftig medewerkers. “Wij 
zijn een full service online- en offline promotiebedrijf dat 
alles op dat gebied in huis heeft. Dat willen we voorlopig 
uitbouwen. Het is niet iets dat je van de ene op de andere 
dag doet. We hebben wel laten zien dat deze andere bena-
dering werkt.”Emma denkt dat niet iedereen op dezelfde 
manier de keuzes hoeft te maken. “Ik denk dat specialisatie 
ook heel goed kan werken. Wij hadden een heel breed 
pallet aan producten en diensten en wilden graag verder 
met deze vorm van dienstverlening. Dan moet je kijken wat 
haalbaar is met de collega’s die er op dat moment zijn. Je 
moet uiteraard wel zorgen dat je de kennis in huis hebt om 
waar te maken wat je beloofd.”



AD met 1,22 miljoen lezers grootste bereik in print

Het AD heeft in print het grootste bereik volgens de cijfers van het derde kwartaal van de NOM Print 
Monitor. Online is alleen het dagbereik van De Telegraaf groter dan het AD.

Het vergelijken van cijfers in het krantenlandschap is sinds vorig jaar stukken lastiger geworden. De 
uitgevers rapporteren geen oplagecijfers meer. Ze geven nog 'slechts' bereikcijfers. Of de uitgevers 
daarmee de daling van de werkelijke oplage willen verbloemen, blijft vaag. Maar feit is, dat de printop-
lages dalen en de digitale abonnees toenemen. Volgens de nieuwste NOM-cijfers heeft AD in print het 
grootste in bereik met 1.222.000, gevolgd door De Telegraaf met 1.146.000. De Volkskrant komt uit op 
681.000, NRC (en nrc.next) heeft 405.000. Trouw ziet het gemiddelde bereik uitkomen 
op 314.000, Het Financieele Dagblad heeft 139.000. Reformatorisch Dagblad bereikt 
167.000 lezers, Nederlands Dagblad 103.000.De dagbladen samen van ADR Nieuws-
media komen op een bereik van 2.688.000 en DPG dagbladen totaal op 3.492.000.

Het bereik van betaalde landelijke dagbladen is stabiel met 3,6 miljoen mensen.

Kaart met muziek voor 
mensen met dementie

Muziek kan een wonderbaar-
lijke uitwerking hebben op 
mensen met dementie. Het 
kan hen bijvoorbeeld rust 
geven, activeren of vrolijk 
maken. Daarom presenteren 
Alzheimer Nederland en 
Greetz ‘Music for Memory 

Cards’: kaarten met muziekfragmenten van vroeger.
Onderzoekers zien dat hersengebieden die betrokken 
zijn bij muziek relatief gespaard blijven bij de ziekte van 
Alzheimer. Daardoor kunnen mensen vaak herinneringen 
of fijne gevoelens daaraan ophalen, met behulp van voor 
hen bekende muziek. Er zijn veel mensen die ondanks 
een gevorderde dementie nog in staat zijn een lied van 
vroeger mee te zingen of neuriën. Voortbordurend op deze 
inzichten is het met Music for Memory Cards mogelijk 
om iemand met dementie te verrassen met een muziek-
kaart. Een fragment van ‘gouden oude’ speelt af zodra de 
ontvanger de kaart opent. Van ‘Tulpen uit Amsterdam’, 
‘Wie is Loesje?’, ‘Que Sera Sera’ tot ‘Daar in dat kleine café 
aan de haven’: bij elke kaart kan je een passend nummer 
kiezen. Veelal Nederlandstalig vanwege het oproepen van 
de vroegste herinneringen van mensen met dementie. Van 
elke verstuurde kaart doneert Greetz 5 euro aan Alzheimer 
Nederland ten behoeve van onderzoek naar muziektherapie 
voor mensen met dementie.

Carlsberg komt met flesjes van papierCarlsberg komt met flesjes van papier

Carlsberg is weer wat dichter bij haar doel om bier in 
papieren flessen te verkopen. Op donderdag onthulde 
het Deense bierbedrijf twee nieuwe recyclebare prototy-
pes van de fles van duurzaam geproduceerde houtvezels.

Eén versie is bekleed met een dunne film van gerecy-
cled PET-plastic, om te voorkomen dat bier naar buiten 
sijpelt. De andere maakt gebruik van een biologische 
binnenkant. De prototypes zullen worden gebruikt om 
de waterdichtheid te testen. Het bierbedrijf is al een 
paar jaar bezig met een afbreekbare verpakking. Een 
van de problemen die moeten worden opgelost is, dat 
het bier goed moet blijven smaken. Hoeveel duurzamer 
een papieren flesje precies is, laten de deskundigen in 
het midden. Volgens het bedrijf zullen de vezels vooral 
worden hergebruikt voor die 
producten die er geschikt 
voor zijn, zoals kartonnen 
dozen en tasjes. Er kunnen 
geen nieuwe flesjes worden 
gemaakt van het materiaal, 
omdat dat tegen de huidige 
voedselwetten indruist.

IN
SP

IR
ER

EN



IN
SPIREREN

Bekende 'hoest-snoepje' 
voortaan in papier verpakt
Wie kent ze niet, de bekende 'snoepjes' tegen de hoest van 
Anta Flu. Het Rotterdamse bedrijf Pervasco verpakt deze 
snoepjes al jaren in het bekende doorzichtige oranje gekleurde 
'stukje plastic'. Dat gaat veranderen, volgend jaar wordt plastic 
verruild voor papier. Het zoveelste voorbeeld van verduurza-
ming in de verpakkingsbranche.

Jeroen Overing, bestuurder van het 
Rotterdamse bedrijf, zegt het besluit te 
hebben genomen dat de niet-afbreek-
bare wikkels tot in lengte van dagen (hij 
noemt het niet jaren), in de openbare 
ruimte blijven liggen. Het bedrijf werd al 
jaren 'lastiggevallen' door activisten te-
gen de 'plastic soep', die zelf onderzoek 

deden en vele duizenden wikkels van het bekende snoepje in 
de openbare ruimte vonden. Pervasco is marktleider en zegt dat 
er in ons land alleen al miljoenen van dergelijke keelverlichtende 
snoepjes worden geconsumeerd.

Ondanks de stap naar papier legt Overing de verantwoording 
voor de plastic soep toch vooral bij 'anderen' neer. 'Het volume 
van de wikkels van Anta Flu is uitermate gering, ten opzichte 
van bijvoorbeeld plastic flesjes. Maar we erkennen dat de plas-
tic wikkels niet vergaan en makkelijk uit een broekzak op straat 
vallen. De papieren wikkels zijn te recyclen en als ze al op straat 
vallen, dan is de afbreektijd te vergelijken met een afgevallen 
blad van een boom.'

Hillenaar krijgt Hillenaar krijgt 
Abri-contract in Abri-contract in 
NieuwegeinNieuwegein

Hillenaar haalt vanaf 2020 een deal 
binnen voor Nieuwegein om 90 abri's en 
30 reclamezuilen te voorzien van een 
mengvorm van analoge geprinte uitingen 
en digitale schermen. Algemeen directeur 
Jeroen Hillenaar is blij met de deal die 
volgens hem prima past in het bestaande 
netwerk in de provincie Utrecht.

Hillenaar mikt op de balans tussen  
print en digitaal In Nieuwegein zullen  
dus ook de nieuwe Digital City Abri’s 
zichtbaar worden.

Drupa omschrijft vier trends centraal in 
aanloop naar 2020
Drupa zet een aantal voor de hand liggende trends neer die centraal zullen 
staan tijdens de komende Drupa editie juni volgend jaar. 

Persfabrikanten gaan door met het aan elkaar koppelen van allerlei bedrijfsprocessen, en maken steeds meer  
gebruik van de mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI). Bedrijfsmodellen en samenwerking tussen machine-
bouwers, klanten en andere industriële spelers veranderen snel en leiden naar een platform-economie.
In de wereld van vandaag zijn klanten de klok rond online. De print- en media-industrie moet zich aanpassen aan 
de veranderende behoeften van de geconnecteerde klant. Een groeiend milieubewustzijn, strengere regelgeving en 
eindige hulpbronnen vereisen de overgang naar een circulaire economie. De grafische en papierindustrie ontwikkelt 
al lang passende oplossingen, die in de toekomst aan een snel groeiende vraag hieromtrent kunnen voldoen.
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Het vergt altijd de nodige tijd de context van alle mogelijke cijfers vanuit de branche duiding te geven. Jos Teunen,  
onderzoeker bij het GOC, stelde in opdracht van het A&O fonds grafimediabranche de cijfers en conclusies samen rondom 
hetgeen in 2018 is gebeurd. Verreweg de meeste cijfers zijn afkomstig van het CBS, en door Teunen in onderlinge samenhang 
gepubliceerd in het boekje 'Grafimediabranche Economische ontwikkeling Rapportage over 2018'. Hier een samenvatting van 
de belangrijkste ontwikkelingen.
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Het aantal bedrijven in de branche blijft dalen. De cijfers in 
de publicatie zijn van maart 2019, waardoor het beeld rondom 
de 'grote bedrijven' wellicht wat vertekend is, omdat de situ-
atie van Circle Media Group nog niet is 'meegerekend', want 
volgens de gepubliceerde gegevens was op dat moment het 
aantal grote bedrijven met meer dan 100 werknemers nog 
steeds 20, een getal welke vanaf 2015 stabiel is. Daarnaast 
zet een daling van het aantal werkzame personen per bedrijf 
door, willekeurig of dit eenmansbedrijven zijn of bedrijven 
met medewerkers variërend van 2-99 werknemers. De 
'drukst' bezette provincies blijven Noord- en Zuid- 
Holland, gevolgd door Noord-Brabant en Gelderland.

STARTEN EN STOPPEN
Het verloop van bedrijven bleef ook in 2018 zijn 'tol' eisen 
binnen de branche. Het aantal oprichtingen wordt in hoofd-
zaak bepaald door ZZP'ers. Maar het aantal opheffingen 
bij die groep is hoger dan het aantal oprichtingen. De groei 
vlakt dus af. In 2018 is het aantal en het percentage faillisse-
menten relatief laag met 20 bedrijven. Maar het effect voor 
de werkgelegenheid is bij 'opheffen' niet anders. 40 bedrij-
ven met 2-9 werknemers stopten in dat jaar. En daarnaast 5 
bedrijven met 10 werknemers of meer.

WERKGELEGENHEID 
ZZP'ers vormen 14,3% van de totale werkgelegenheid 
binnen de branche. Het totale aantal werknemers neemt 
de afgelopen paar jaar met ca. 500 personen af. In de jaren 

daarvoor was de afname aanzienlijk hoger, dus er lijkt zicht 
op enige stabiliteit rondom de afname te zijn. Het aantal 
zelfstandigen daalt minder hard dan werknemers in loon-
dienst. De werkloosheid betrof aan het begin van 2018 ca. 
9,8% binnen de branche, aan het einde van dat jaar daalde 
dat percentage tot 7,1%.

OMZET
Na een zeer lichte toename van de omzet in 2017 ten 
opzichte van het 100% indexjaar 2015, daalde de index in 
2018 tot 97,5%, tot ruim 3,43 miljard euro. De omzet in 
geld zegt minder dan de afname in het gebruik van papier. 
Dat liep in gewicht in 2018 aanzienlijk sterker terug dan in 
de recente jaren ervoor. Qua omzet blijkt december niet 
meer de absolute topmaand van het jaar te zijn. Oktober en 
november lijken het iets beter te doen. Volgens Teunen is 
dat een breuk met de trend uit het verleden.

TRENDS
IN GRAFIMEDIA

TEKST: MARCO DEN ENGELSMAN
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IMPORT EN EXPORT
Het is opvallend dat het totale bedrag aan geïmporteerde 
grafische producties al jaren toeneemt. In 2018 werd voor 
bijna 928 miljoen euro geïmporteerd, maar daarvan een 
afnemend aandeel van ruim 191 miljoen buiten de EU. De 
export was goed voor ruim 1,3 miljard euro, maar wel min-
der dan in 2017, toen het er nog op leek dat de export zou 
toenemen. Het rapport laat zeer gedetailleerd zien welke 
producten qua import en export belangrijk zijn en welke 
verschuivingen daarin zijn waar te nemen. 

VERWACHTINGEN VAN ONDERNEMERS 
De verwachtingen over het eerste kwartaal van 2018 
waren hoger gespannen dan in werkelijkheid werd gereali-
seerd, in het vierde kwartaal van dat jaar was juist het  
omgekeerde het geval, door de positievere maanden  
oktober en november.

Het productieverloop laat min of meer gelijke ontwikke-
lingen zien, waarbij het eerste kwartaal conform boven-
staande weergave dus ook in werkelijkheid tegenviel ten 
opzichte van een relatief gunstig vierde kwartaal. Toch is 
de gemiddelde bezettingsgraad in zijn geheel over 2018 
toegenomen ten opzichte van 2016 en 2017, met de  
'topscore' van 75,4% in het vierde kwartaal van 2018, 
maar nog altijd 0,4% 'slechter' dan in het derde kwartaal 
van het jaar daarvoor.

Toch neemt de bezettingsgraad voor de gehele branche 
af. Dat blijkt uit onderstaande weergave van de afgelopen 
20 jaar. Al is er een kleine opleving te zien aan het einde 
van de curve in 2019. Maar of dat doorzet is pas volgend 
jaar te becijferen. Het merendeel van de ondernemers 
beschouwt de productiecapaciteit binnen hun bedrijf als 
normaal. Wat betreft de omzetontwikkeling blijkt alleen 
in het vierde kwartaal dat een relatief klein deel van de 
branche te maken had met een omzetafname. Die getallen 
waren in de eerste negatiever. De overgrote meerderheid 
gaf aan hun omzetontwikkeling als 'stabiel' te beoordelen. 
Onderstaande weergave komt ongeveer overeen met de 
mate van 'orderontvangst' in het afgelopen jaar.

Uit het rapport: Uit het rapport: 

'Het percentage bedrijven dat geen belemme-
ringen ervaart bij hun bedrijfsuitoefening, is in 
2018 iets lager dan in 2017 maar hoger dan in 
2016. Gemiddeld ervaart zo’n 35% geen belem-
meringen, 65% ervaart deze wel. Als belang-
rijkste belemmering wordt onvoldoende vraag 
uit de markt genoemd, als tweede financiële 
beperkingen en als derde tekort aan arbeids-
krachten. Het tekort aan arbeidskrachten komt 
vanaf het laatste kwartaal in 2017 op en blijft 
dan gedurende 2018 redelijk stabiel. Het tekort 
aan arbeidskrachten heeft voornamelijk met 
de krapte op de arbeidsmarkt te maken, in 
combinatie met de vergrijzing van het grafische 
personeelsbestand. 

Op het gebied van de concurrentiepositie zeggen 
verreweg de meeste bedrijven dat deze gelijk 
is gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. 
Vanaf begin 2017 worden steeds meer grafi-
sche bedrijven negatief over de ontwikkeling van 
het economische klimaat in Nederland. Daarmee 
werd duidelijk dat het meer positieve beeld 
over 2016 niet doorzette in 2017. Eind 2017 
werden bedrijven echter opnieuw iets positiever 
over het economisch klimaat, maar begin 2018 
valt dit opnieuw sterk terug om gedurende het 
gehele jaar eerder negatief dan positief te zijn.'
De branche is ondanks alle gematigde cijfers 
gemiddeld toch positief over het bedrijfs- 
resultaat en zelfs opvallend meer dan in 2017.



Voor de gemiddelde ondernemer die niet dagelijks met 
leaseauto’s te maken heeft, is het uitzoeken van een nieuwe 
auto een feest dat al snel verstoord wordt door het enorme 
aanbod aan leasemogelijkheden en ondoorzichtige voor-
waarden. Om daaruit de beste deal en condities te vinden 
zijn er adviesbureaus, zoals dat van Rutger Kok, die bedrij-
ven daarbij kunnen helpen.

WILDGROEI
Rutger: ”Ik kan adviseren over alle aspecten 
die met het leasen van een auto te maken 
hebben. Dat kan gaan van autokeuze bij een 
dealer of een importeur tot aan de keuze 
van een leasemaatschappij en het beheer 
gedurende de looptijd van het contract. Juist 
bij die leasemaatschappijen is een wildgroei 
aan aanbod en voorwaarden. Ik adviseer op 
maat zodat we het aanbod kunnen matchen 
met de behoefte van de ondernemer.”
Rutger heeft een commerciële automotive 
achtergrond bij leasemaatschappijen, auto 
importeurs en een grote dealerholding. Het 
gaat om de lange termijn relatie. “Bij leasing 

ga je toch drie tot vijf jaar met elkaar in zee. Dat is wat  
anders dan een auto kopen waarbij je minder aan elkaar  
vast zit als je de showroom verlaat”. 

KOSTELOOS EN ONAFHANKELIJK ADVIES
Bij het kiezen van een auto spelen heel vaak emoties een rol.  
Zeker als het gaat om de zakelijke rijder. “Naast de emotie 
moet je als bedrijf ook veel rationele beslissingen nemen,” zegt 
Rutger. AdviesAutoLease is een soort Hypotheker van de 
autoleasewereld, maar er zijn ook verschillen. “Een hypo-
theekadviseur moet je een vergoeding betalen en ik krijg 
de vergoeding van de leasemaatschappij. De klant hoeft er 
niet voor te betalen.” Er is sinds drie jaar een verandering 
bij leasemaatschappijen gaande. Steeds vaker werken ze 
met tussenpersonen. Rutger: “De leasemaatschappij krijgt 
een panklare overeenkomst binnen en is bereid daarvoor 
te betalen zonder concessies aan het scherpe leasetarief te 
doen. Het scheelt ze aan inzet van eigen accountmanagers. 
Met name in het midden- en kleinbedrijf is dat voor hen 
heel interessant. Ik heb een overeenkomst met de top tien 
grootste leasemaatschappijen en kan op deze manier mijn 
onafhankelijkheid behouden. Een win-win situatie dus, voor 
de leasemaatschappij maar zeker ook voor de klant.”

Rutger Kok is eigenaar van het bedrijf  

AdviesAutoLease. Hij adviseert ondernemers  

in het beheer van hun wagenpark en  

bemiddelt bij de aanschaf van leaseauto’s

EERSTE 
HULP BIJ  
AUTOLEASE     
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AdviesAutoLease

TEKST: MARCO DEN ENGELSMAN

Voor meer informatie: info@adviesautolease.nl | 06-11286485 | www.adviesautolease.nl
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FINANCIEEL
De lage rente zorgt ervoor dat er anders gedacht zou 
kunnen worden over leasen. Rutger: “Leasemaatschappijen 
hebben te maken met een lage rentestand dus die kunnen 
concurrerend aanbieden. Het is aan de accountant om  
ondernemers specifiek het juiste advies te geven over opera-
tionele of financial lease. Bij het laatste komt de auto op de 
balans en of dat voordelig is heeft meer met de bedrijfsvoe-
ring te maken dan met de rentestand.”

ELEKTRISCH
De bijtelling is een belangrijk item voor zakelijke leaserijders. 
De bijtelling voor elektrische auto’s gaat omhoog in 2020. 
Die is nu 4 procent voor auto’s onder de 50.000 euro en 
wordt 8 procent met een grens naar 45.000 euro; daarbo-
ven is de bijtelling 22 procent. “Ik verwacht begin 2020 een 
dipje in de verkoop van elektrische auto’s, maar dat trekt 
wel aan in maart/april. Er is op dit moment nog een hausse 
op elektrische auto’s. De Tesla Model 3 is nu nog beperkt te 
koop voor vier procent bijtelling en dat heeft ervoor gezorgd 
dat het de bestverkochte auto in de afgelopen maanden is. 
Dan moet je erbij op de koop toenemen dat je de auto onli-
ne bestelt en moet afhalen op een terminal aan de haven.”

BEDRIJFSAUTO
Er komen ook meer elektrische bedrijfswagens. In een 
aantal steden mogen de (oude) diesels straks niet 
meer de stad in “Je ziet zelfs dat de ANWB in de  

stad nu al elektrisch rijdt. Bedrijven die hun verzorgings-
gebied lokaal hebben, stappen steeds vaker over naar 
elektrisch rijden. Een mooi voorbeeld van de nieuwe 
ontwikkelingen is de Ford Transit Custom. Een elektrische 
auto met een benzinemotor als generator aan boord die 
op benzine draait, waarmee de accu’s opgeladen worden. 
Dat is voor bedrijfsauto’s een mooie tussenoplossing. 
Daarnaast zijn er experimenten met nieuwe brandstoffen.”

PAPIERWERK
AdviesAutoLease kijkt onafhankelijk naar de behoefte  
van de onderneming. Het is maatwerk. Het onafhankelijke 
advies is meestal kosteloos voor de ondernemer. Het hele 
traject van keuze tot bemiddeling in leasemaatschappij en 
het afsluiten van contracten kan Rutger verzorgen. “Met 
name het beoordelen van de contracten en de rompslomp 
om de leaseovereenkomst af te sluiten, neemt hij uit  
handen. Daarnaast is Rutger in te huren op project- of  
interimbasis voor een tarief dat van tevoren besproken 
wordt. Nazorg is een belangrijk thema. Het komt voor 
dat halverwege het contract de 
omstandigheden veranderen. 
Ook dan adviseert  
Rutger Kok.

ENFOCUS SOFTWARE VOORDEELACTIE 
VOOR VKGO LEDEN
      Adobe CC+ opfris training speciale prijs € 199,- excl. btw per dag  
      Gratis grafische ICT workflow scan. 
      Enfocus korting van 20% voor VKGO leden.

Het Adobe PDF bestandsformaat is niet meer weg te denken in de Grafimedia industrie. Met de 
komst van het PDF is het uitwisselen van grafische bestanden een stuk eenvoudiger geworden. 
Toch kunnen er zaken mis gaan met grote gevolgen bij het produceren van druk en print werk.  
Zo kunnen er fouten in een PDF bestand zitten zoals: verkeerde beeld resolutie, onbedoelde RGB beelden, spotkleuren naar CMYK,  
ontbrekende lettertypen, overprint witte elementen, te hoge inkt bezetting, lagen, afloop en meer. Als dit niet vroegtijdig ontdekt 
wordt kan dit resulteren in vertraging van de productie of erger nog fouten in het drukwerk met een ontevreden klant, schadepost  
en tijdverlies tot gevolg.  

Gelukkig kan dit met de Enfocus Pitstop software worden voorkomen. Met deze software kunnen bestanden handmatig vooraf 
worden gecontroleerd en met de Pitstop server software zelfs 24/7 volautomatisch. Wilt u dit integreren in uw bestaande prepress 
workflow dan kan dit met de Enfocus Pitstop2Switch software.  

Om het voor VKGO leden nog aantrekkelijker te maken heeft Wifac voor VKGO leden een korting van 20% afgesproken met Enfocus. 
Deze korting geldt op de bovengenoemde Enfocus producten bij nieuw aankoop en bij upgrades van bestaande software. Op het 
software onderhoud wordt geen korting op verstrekt. Deze actie geldt t/m Drupa 26 juni 2020. 

Voor meer informatie of een offerte: Wim van Dijk | wim.van.dijk@wifac.nl | 06 - 53 62 13 07
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N De Algemene Ledenvergadering werd op 21 november  
gehouden bij IBN te Veghel, een bijzondere locatie.  
De sociale werkgever biedt niet alleen perspectief voor  
mensen die extra hulp nodig hebben, het bedrijf is ook  
nog eens ambitieus met producten voor de bovenkant  
van de markt en een gezond winstoogmerk.

Het was de week waarin negatieve berichten over de 
Participatiewet het nieuws beheersten. Met de locatie voor 
de Algemene Ledenvergadering zat VKGO dan ook midden 
in de actualiteit. Als sociale onderneming laat IBN namelijk 
zien hoe het wel kan. In zijn presentatie legde Wim van 
Wanrooij, Directeur Services bij IBN, de filosofie van het 
bedrijf uit: niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van 
de medewerkers zijn het uitgangspunt voor een succesvolle 
strategie. Het bedrijf richt zich daarbij op het maken van 
producten voor het hogere segment, waaronder designer- 

lampen van topontwerper Marcel Wanders. Prachtige 
lampen met golfkartonnen kap – internationaal aangeschaft 
voor duizenden euro’s per stuk – worden op de snijplotters 
in Veghel op maat gemaakt en met de hand in elkaar gezet. 

PERSPECTIEF
Tijdens de rondleiding door de fabriek zien we driehonderd 
medewerkers in de grote hallen bezig met het in elkaar 
zetten van lampen, automatten (jaarlijks vier miljoen stuks), 
elektrische scooters en kerstpakketten. De medewerkers 
worden in een strak georganiseerde werkomgeving bijge-
staan door begeleiders. Het productieproces is in stukjes 
verdeeld en zodoende overzichtelijk gemaakt door proces 
engineers en manufacturing engineers.

Het bedrijf biedt niet alleen een baan voor mensen die 
moeilijk aan het werk kunnen komen, maar helpt ze ook 

VKGO TE GAST BIJ IBN
WINST MET SOCIAAL 
ONDERNEMEN

De Algemene Ledenvergadering werd op 21 november gehouden 

bij IBN te Veghel, een bijzondere locatie. De sociale werkgever 

biedt niet alleen perspectief voor mensen die extra hulp nodig 

hebben, het bedrijf is ook nog eens ambitieus met producten 

voor de bovenkant van de markt en een gezond winstoogmerk.
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VKGO TE GAST BIJ IBN
WINST MET SOCIAAL 
ONDERNEMEN

aan perspectief bij andere bedrijven en speelt een rol bij 
het opdoen van werkervaring voor schoolverlaters.  
Het begrip “afstand tot de arbeidsmarkt” moet dan ook 
ruim worden opgevat. Ook een boekhouder die na vele 
jaren dienst en met weinig computerervaring via de ww  
in de bijstand terechtkomt, hoort tot de doelgroep, vertelt  
Van Wanrooij.

Anders dan bij de voormalige sociale werkplaatsen heeft  
IBN de ambitie om winst te maken. De financiële basis 
werd gelegd door de investering van elf omliggende  
gemeentes. De aandeelhouders krijgen jaarlijks een uitkering 
uit de winst. De gemeenten leveren minimaal tweehonderd 
mensen per jaar vanuit de Participatiewet. De salariskosten 
worden betaalbaar dankzij loonkostensubsidies vanuit de 
Participatiewet; dezelfde regeling die voor alle Nederlandse 
bedrijven geldt.

CONCURREREN MET CHINA
Intussen wordt er stevig geïnnoveerd bij IBN. Op een 
aparte afdeling ontwikkelen programmeurs mixed reality 
toepassingen. Mensen met een concentratiestoornis 
krijgen met een mixed reality-bril op instructies om 
bijvoorbeeld een elektrische scooter in elkaar te zetten. 
Wanneer een handeling op de juiste manier is verricht 
verschijnt er een “duimpje omhoog” op het scherm 
van de bril. De ontwikkeling verkeert nog in de experi-
mentele fase. Dergelijke oplossingen kunnen mogelijk 
een deel van de schaarste aan technisch personeel 
oplossen, vertelt hij. De ontwikkelaars van de software 
bevinden zich op de bovenverdieping van het pand. 
Het gaat ook hier om mensen die in het bedrijfsleven 
moeilijk meekomen, maar desalniettemin hyperintel-
ligent zijn. “Wanneer ze achter de game-computer 
zitten, bouwen ze zelf een extra level bij.”

Van Wanrooij durft met IBN zelfs de concurrentie met  
China aan. Goedkope producten die vanuit China 
werden geïmporteerd worden regelmatig bij IBN voor 
reparatie aangeboden. “Goedkoop betekent vaak ook 
snel kapot. We repareren ze graag, maar we bieden ook 
aan om de producten hier in huis te produceren, omdat 
we dat interessanter vinden. Veel klanten staan daar-
voor open. Als je met alle kosten rekening houdt, dan 
zijn wij net zo duur als de producten uit China.  
We leveren alleen wel veel betere kwaliteit.”

OVER IBN

Als sociale werkgever investeren we in mensen. 
We leiden via werkleerlijnen medewerkers op tot 
vakkrachten. Tijdens of na deze leerperiode kan de 
medewerker via een detachering of rechtstreeks bij 
een werkgever in de regio aan de slag. Daarnaast 
hebben we diverse werkzaamheden binnen onze 
eigen bedrijfsonderdelen. Deze facilitaire en pro-
ductiematige diensten zoals schoonmaak, beheer, 
groenonderhoud, in-, om- en verpakken, assemblage 
en montage worden uitgevoerd door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ons werk gaat verder dan het vinden van een pas-
sende werkplek. We willen dat mensen weer mee 
kunnen doen. Dat mensen vanuit hun eigen talen-
ten en ambities kunnen bouwen aan een loopbaan. 
Want, werken maakt mensen gelukkiger. En gelukkige 
mensen maken onze samenleving mooier!



DAGDEEL 1: ADOBE CC EN ADOBE 
INDESIGN

CREATIVE CLOUD 0,5 UUR
• Account beheren: De CC Desktop app,
• Downloaden, installeren, configuren,  

bijwerken van CC-diensten
• CC Service Stock
• CC Service Typekit: Service, InDesign,  

Illustrator, Photoshop
• CC Service Bibliotheek; Online, InDesign,  

Illustrator, Photoshop
• CC Service Samenwerken: Desktop
• CC Service Bestanden

INDESIGN 2,5 UUR
Vernieuwingen in:
• Het opzetten van een document; Recent,  

CC-bestanden, voorinstellingen
• Algemeen: Zoek en vervang, Lagen
• Werken met tekst en tabel: Het menu, Arcering  

en rand, Glyphs, Voet- en eindnoot, inhouds- 
opgave, kolommen, afbeeldingen als tekst

• Werken met kleur: Kleurgroepen, kleurthema's
• Objecten: Lijn, stijlen
• Interactieve documenten: QR, Hyperlinks,  

ePub animatie, PDF
• Verwerking: Pakket, bewaren, publiceren,  

printen en html 

GEZAMENLIJKE LUNCH

Beste Adobe professional, Beste Adobe professional, 

We hebben een agenda opgesteld voor de Adobe Creative 

Cloud CC+ opfris trainings dagen. Het les programma is 

vorig jaar goed in de smaak gevallen van onze 
klanten 

dus wegens succes geprolong
eerd! 

Meld je aan! komen wij met de data!

ADOBE CREATIVE CLOUD CC+ 
OPFRIS TRAININGS 
2020 DAGDEEL 2: ADOBE PHOTOSHOP  

EN ADOBE ILLUSTRATOR

ILLUSTRATOR 1,5 UUR
Vernieuwingen in:
• Nieuw document: Aankopen stramienen,  

Instellingen bewaren
• Gebruikersruimte: Nieuwe vensters, Linealen,  

tekengebied, perspectief grid,
• Automatiseren: Koppelingen, Variabelen
• Nieuwe tekengereedschappen
• Afbeeldingen plaatsen, koppelen, insluiten, pakker
• Tekst: aanpassingen, VAR, SVG, Typekit,  

stijlen, pad- en objecttekst, Live tekst
• Transformeren: Live, uitsnijden, Puppet warp
• Kleur: opzoeken, scheidingen, kleurstalen
• Penselen: pixelpenseel, hoekinstellingen
• Web: CSS, Exporteren, Pixelgrid, Middelen
• Objecten: Aanpassingen, nieuwe  

gereedschappen, potlood en pen, 
• Symbolen: dynamische symbolen
• Exporteren: voor schermen

PHOTOSHOP 1,5 UUR
Vernieuwingen in:
• Nieuw document: Aankopen stramienen,  

Instellingen bewaren, Lightroom
• Werkruimte: knopinfo, eigenschappen,  

werkruimte in werkruimte
• Importeren: HEIF, Panorama
• Bewerkingen: Verschalen, Liquify, Slimme filters, 

experimentele functies, dieptemap, inhoud
• behouden
• Paden: opties, nieuwe gereedschappen
• Lagen: laagmaskers, effecten, filters
• Tekst: Nieuwe fonts
• Penselen: Het nieuwe penseel, symmetrie  

en werken met kleur
• Verwerking: PNG, Lightroom, Stramienen,  

exporteer opties
• Selecteren: vernieuwingen, Selecteren en Maskeren
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SPECIALE PRIJS VOOR VKGO LEDEN € 199,- EXCL. BTW. 

De Adobe opfris dagen worden in 
2020 weer georganiseert. 
       

        Data volgen nog.
        Bij Wifac te Mijdrecht
     

Aanmelden kan per e-mail: 
wim.van.dijk@wifac.nl

Graag namen van cursisten vermelden in de aanmelding.
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FEESTAVOND

Grafisch nieuwjaar
Successen vieren doe je samen! En wat is er nou 

mooier dan het jaar af te trappen met een spetterend 

nieuwjaarsfeest exclusief voor de grafische branche. 

Grafisch Nieuwjaar is dé kans om samen met 

vakgenoten en mede ondernemers onder het genot 

van een hapje en een drankje na te denken over 

het afgelopen jaar, successen te vieren en vooruit te 

blikken op komend jaar.

Graag vieren we samen met jou het nieuwe jaar en 

proosten we op een knallend en succesvol 2020. 

Daarom nodigen we je van harte uit voor dé grafische 

nieuwjaarsborrel, oftewel Grafisch Nieuwjaar, met  

deze 2020 editie als thema ‘De beste wensen, de  

beste mensen’.

Het belooft een avond te worden waar je je vakgenoten 

ontmoet, met elkaar kunt kijken naar de toekomst, 

successen kunt delen, elkaar succes kunt wensen en 

wellicht nieuwe samenwerkingsverbanden gaat vinden.

Grafisch Nieuwjaar 2020 vindt plaats bij Canon Neder-

land, Brabantlaan 2 in Den Bosch. Het feest barst los 

om 20.30 uur en eindigt om 23.30 uur.

Meld je snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.  

Grafisch ondernemers hebben uiteraard voorrang bij 

het aanmelden.www.grafischnieuwjaar..nl

24 - 01 -2020



VK
G
O
 A

LV

ALV IN HET TEKEN VAN VERNIEUWING

VERKENNING VLOEIBARE 
VERENIGING IN 2020

Redenen om tevreden terug te kijken op 2019 zijn er genoeg, 
vertelde Toob Alers in zijn presentatie. De Selfcaredag, het 
bezoek aan GBU in Urk, de VKGO Experience in Veenendaal, 
deelname aan Los van Papier, de bestuursvergaderingen en 
de beleids-tweedaagse waren allemaal een succes.
Toch daalt het aantal leden en dat komt niet voort uit on-
tevredenheid onder de leden. Oorzaak van het verloop is (al 
dan niet gedwongen) beëindiging van bedrijfsactiviteiten. In 
de afgelopen 2 jaar daalde het ledenaantal met 40 naar het 

huidige aantal van 130. Alers: “We moeten onszelf afvragen 
of dit een rendabel model blijft.”

Tijdens de beleids-tweedaagse over de toekomst van VKGO 
in Halfweg schetste het bestuur vier scenario’s voor de vereni-
ging: doorgaan op de huidige weg, opheffing, een volledige 
vernieuwing van doelstellingen en organisatie, of een zoek-
tocht naar verbinding met anderen. Het laatste scenario werd 
als beste beoordeeld.

Alle toekomstscenario’s zijn onderzocht en het bestuur komt tot de conclusie dat VKGO gebaat is 

bij een zoektocht naar verbinding. Voorzitter Toob Alers peilde het draagvlak tijdens de Algemene 

Ledenvergadering in Veghel voor een verkenning van de mogelijkheden in 2020. “Er is genoeg 

voedingsbodem voor samenwerking.”
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ACTIVITEITEN VKGO IN 2020

24 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Canon | ‘afkortingenclub’

05 februari Vakdag Print & Sign | Nieuwegein | ‘afkortingenclub’

11 februari  VKGO experience Probo Dokkum | Niels

11|12 maart Sign & Print Expo 2020 – Gorinchem | ‘afkortingenclub’

21 april  Springevent 2020 | Rob

26 mei  2e KVGOlife ‘afkortingenclub’

23 juni  Selfcaredag 2020

08 september VKGO experience (najaar)

26 november ALV – wens ‘Barcelona’  (26 | 27 | 28 | 29 nov)

2020 >  vervolg “creative mind sessies” Rob & Norbert

ALV IN HET TEKEN VAN VERNIEUWING

VERKENNING VLOEIBARE 
VERENIGING IN 2020

VLOEIBARE VERENIGING
Bij andere partijen is eveneens de behoefte tot samenwerking 
aanwezig. KVGO-directeur Miguel Delcour organiseerde een 
goedbezocht “afkortingenoverleg” met onder meer GSOB, 
CMBO, ZSO en FESPA, waaraan ook Alers namens VKGO 
deelnam. De bijeenkomst leverde een “Denktank 2020” 
op die volgend jaar met conclusies komt over een mogelijk 
“vloeibare vereniging”. Binnen het bestuur van VKGO wordt 
de verkenning opgepakt door een kopgroep die bestaat uit 
Brenda van Poecke, Marc Bonenkamp en Toob Alers.

De deelnemende verenigingen zijn van plan om in het  
komende jaar tijdens evenementen de deuren voor elkaar 
open te zetten. Het gaat daarbij om een wederzijdse verken-
ning. Zo kunnen niet-leden een Selfcaredag bezoeken. In ruil 
daarvoor stelt KVGO het Live-event open voor niet-leden. 

Voor de verkenning is voldoende draagvlak, gaf de ALV  
aan, met de aantekening dat het VKGO-bestuur voorkomt 
dat de vereniging raakt “ondergesneeuwd” door de belan-
gen van de andere verenigingen. Alers benadrukte:  
“De kernwaarden van de VKGO blijven ook in 2020 over-
eind. Het blijft een inspiratievereniging met een netwerk-
karakter. De Selfcaredag en de drukwerketalage blijven be-
staan, het bestuur blijft vrijwilligerswerk en we participeren 
waar mogelijk op beurzen en evenementen, en we blijven 
actief in de opleidingsmarkt.”

EERSTE RESULTATEN
Het onderzoek van Denktank 2020 kan verschillende uit-
komsten krijgen. Alers noemde als voorbeeld de mogelijkheid 
van een vereniging waarbij de leden kunnen kiezen uit de 
verschillende opties die worden aangeboden. Een van de 
eerste concrete resultaten van de wederzijdse verkenning is 
de grafische nieuwjaarsborrel op 24 januari in het pand van 

Canon in Den Bosch. Deze bijeenkomst wordt gezamenlijk 
georganiseerd door GSOB, VKGO, KVGO en Canon. De 
ruimte is beperkt; er kunnen maximaal 250 gasten worden 
ontvangen. Op 5 februari zal de “afkortingenclub” aanwezig 
zijn op de Vakdag Print & Sign. Hetzelfde geldt voor de Sign 
& Print Expo in Gorinchem in maart, waar VKGO en partners 
een netwerkcafé organiseren. Op 26 mei is de tweede editie 
van KVGO Live.

AFSCHEID
Uit kostenoverwegingen en het voornemen om te vernieu-
wen stopte het KVGO met het huisblad Kernn (voorheen 
Kern Nieuws). Na een kritische blik op de begroting is  
besloten om ook het VKGO-magazine De Uitleg te vervan-
gen door een jaarverslag in de vorm van een inspiratiemaga-
zine voor de “vloeibare vereniging”. De kosten daarvan zijn 
lager dan de drie edities van De Uitleg.

De ALV sloot af met het afscheid van Gerald Megens als 
bestuurslid. Vanwege professionele drukte legt hij zijn taak  
als bestuurslid neer. Toob Alers bedankte Gerald met een 
mooi cadeau, een oorkonde.



2019
VOUCHER
GRATIS WORKFLOW SCAN

EXCLUSIEF VOOR  VKGO  LEDEN

Deze voucher geeft VKGO leden recht op een gra-
tis grafische ICT workflow scan met een rapport 
van aanbevelingen. Vergroot uw efficiency en 
werkplezier met een optimale ICT workflow.

Rendementsweg 20B Mijdrecht

06-53621307

wim.van.dijk@wifac.nl

2020

Wij wensen u
Fijne feestdagen

En een 
gelukkig en 

gezond 2020
Namens,

Norbert, Rob, Brenda, Henk, 
Niels, Mark & Toob


