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2021 DE PRIK ERIN,  
DE DEUR WEER UIT!
De prik erin en dat is bij de meeste leden nu wel 2x gebeurd. We leggen dik 15 
maanden corona weer opzij. Natuurlijk houden we rekening met het virus, he! 
Afstand en goed 1,5 meter. Hugo mag ik zeggen (de Jonge) zei nog oppassen  
met het wordt; ‘dansen met Jansen’. Dat moeten we dan ook doen!

Voor de zomer nog een Uitleg? Ja! Een zomerse, lekker luchtig gewoon leesvoer 
voor bij de tent, op je hotelkamer, in een leuke B&B, voor in de camper of lekker in 
de caravan. Waar dan ook maakt niet uit. Maar sowieso lezen! Ja we hebben er als 
bestuur samen met Marco den Engelsman weer een leuk nummer van gemaakt en 
we wilden gewoon een extra signaal in gedrukte vorm afgeven.

Bestaan jullie nog  dan? Natuurlijk klein, maar krachtig zeggen we. In het 
najaar zoeken we opnieuw de verbinding met anderen, met bepaalde platformen 
hebben we misschien wel een snellere klik. We gaan zien. Op 26 augustus a.s. 
hopen we velen van jullie gewoon echt weer life te zien. Mooi 360 printen en de 
wereld, die na corona weer bijna op 0 staat 360 graden in 15 maanden gedraaid. 
Toepasselijker kan het niet.

Pak nog een lekkere vakantie, maak je niet te druk en kijk vooruit hè! Vandaag is 
bijna verleden tijd morgen begint de toekomst zeggen we maar altijd. 

Zoek het goede in mensen en klanten en denk niet overal iets achter. Lekker 
positief blijven, elke dag! Als bestuur zeggen wij altijd positiviteit geven, is 
positiviteit ontvangen, toch. 

Wij geven die 26 augustus graag af, als je komt kan je hem ontvangen!

Fijne vakantie allemaal
Henk, Niels en Toob en onze secretariële steunpilaar Henk Griffioen



Mede eigenaar Ben Dortland is een overlever. Zijn bedrijf is bekend van enveloppen. Veel drukkerijen maken gebruik van de 
diensten van deze Rotterdamse producent dat uitsluitend voor wederverkopers produceert. Inmiddels maakt Dortland en Van 
Beem meer dan enveloppen.

We hebben daarin heel veel geïnvesteerd. Dat is meer toe-
komstbestendig dan enveloppen. Die markt wordt kleiner, 
maar je moet je afvragen of dat erg is. Een krimpende markt 
biedt kansen om het marktaandeel te vergroten.”

VERPAKKING
De markt voor het verzenden van pakketten ontwikkelde 
zich explosief het afgelopen jaar. Dortland en Van Beem 
merkt dat aan de grote vraag naar onder meer luchtkussen 
enveloppen. Voorheen werden deze enveloppen meestal 
gebruikt voor het versturen van documenten. Nu is het de 
verpakking geworden van een brievenbus pakketje en zitten 
er vaker T-shirts in. Ook de oplages worden kleiner; dat 
hoeft geen probleem te zijn, zo ziet Ben Dortland het. “Je 
moet zorgen dat het geld dat je op een gegeven moment 
verdient in het bedrijf blijft. Dan kun je het lang volhouden 
en weer groeien als de ruimte er is. We kunnen er goed van 

Ben: “Het is ontzettend belangrijk dat je goed op de kosten 
let. We sturen nu veel meer op basis van liquiditeit, vroeger 
was dat meer op resultaat. Wij zitten in een hele andere 
 situatie dan bedrijven waar alles gefinancieerd is. De machines 
en het pand zijn van onszelf. Die zitten dan wel in een andere 
houdster maatschappij, maar het geeft je wel de mogelijkheid 
de werkmaatschappijen minder te belasten als dat nodig is.  
Daarnaast moet je heel goed naar je inkoopfacturen kijken 
alles wat niet direct gerelateerd is aan de verkoop kan 
 misschien wat minder.”

INVESTERING
Het bedrijf heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in nieuwe 
machines. Bewust kozen de eigenaren het niet vanuit de 
werkmaatschappijen te doen om de liquiditeitsdruk daar laag 
te houden. De investeringen in machines richten zich op de 
verpakkingsmarkt. Ben: “dat gaat echt als een raket.  

TOENEMENDE VRAAG NAAR ENVELOPPEN EN VERPAKKINGSMATERIALEN

DORTLAND EN VAN BEEM ZIET 
DE OMZET WEER AANTREKKEN
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MARKT
Dortland en Van Beem levert uitsluitend aan grafische 
weder verkopers. Ben: “we doen niets rechtstreeks, we hoe-
ven nooit wat uit te leggen iedereen weet dat en vertrouwt 
ons daarin.” Als eindklanten bellen dan stuurt Natasja de 
klanten naar een drukker in de buurt.
Op dit moment gaat het goed met de drukkers denkt Ben 
Dortland. “ Ik zie dat aan de betalingen en bestellingen. 
Maar ik denk dat het een vertekend beeld is omdat er veel 
bedrijven zijn die gebruik hebben gemaakt van de regelingen 
van de overheid. Als ze dat niet terug hoeven te betalen is 
er geen probleem. Maar als de schulden opgelopen zijn in 
het laatste jaar dan wordt de druk op de liquiditeit van deze 
bedrijven groot. Het gaat hier vaak om loonbelasting en 
BTW die uitgesteld zijn.”

PROMOTIE
Het zou goed kunnen komen als het Nederlandse bedrijfs-
leven weer gaat investeren in of line promotie. Natasja: 
“je ziet dat de grote partijen er op dit moment goed op 
inspelen. Ook op het thuiswerken. Wij denken dat het blijft 
omdat het bedrijven kosten bespaart.”

Het blijkt dat ondernemers veel meer 
vertrouwen hebben in thuiswerken. 
Die blijvende markt van thuiswerkers 
opent weer nieuwe markten voor 
grafische toeleveranciers. Ben Dortland 

ziet ook dat de evenementenindustrie en horeca zich opmaken 
voor een heropening. Ook daar liggen goede kansen.

KANSEN
De groei zit bij Dortland en van Beem in de verpakkingen. 
Dit aandeel neemt een steeds groter deel van de totale mix. 
Dat komt ook doordat de aanvoerlijnen van grote hoeveel-
heden verpakkingen stagneren. Het transport vanuit China 
is veel duurder geworden en de beschikbaarheid is minder. 
Dat geeft kansen voor Nederlandse bedrijven die wel snel 
verpakkingen kunnen leveren. Het is een tijdelijk effect  
maar volgens Dortland goed merkbaar op dit moment.  
Daar liggen kansen voor drukkerijen zo geeft hij aan.

leven maar het is maar net wat je onder een goed leven 
verstaat. Je kunt ook wel eens tevreden zijn.”

BEDRUKT
Drukkers weten de Rotterdamse producent goed te vinden. 
Natasja Kastelein is daarvoor verantwoordelijk. “Driekwart 
van de drukkerijen kent ons. Maar niet 
iedereen weet wat we nog meer doen 
dan enveloppen.”
Nieuw in het assortiment is doosjes 
voor e-commerce. Zo maakt het bedrijf 
doosjes om chocolade repen in te versturen.
Nieuwe producten van Dortland en Van Beem zijn: wijnkistjes, 
papieren tassen, ompakdozen, postdozen, brievenbusdoosjes 
en verzendzakken.
Alle verpakkingsmaterialen kan het bedrijf voorzien van 
n.a.w. gegevens. Waarmee het compleet verzendklaar 
gemaakt wordt. Ben: ”wij richten ons op de wat kleinere 
klanten van drukkerijen. Als die op maandag iets willen ver-
sturen naar 200 klanten dan leveren we eind van de week 
de verpakking met n.a.w. gegevens op aanmaak. Dat is echt 
heel snel. Logo erbij dat kan ook. We hebben daarvoor in 
machines geïnvesteerd.
Natasja: “Je merkt dat er veel vraag is naar een pakketje voor 
medewerkers, klanten of bijvoorbeeld studenten. Wij leveren 
dan de dozen plano bedrukt in het juiste formaat aan. De 
drukker hoeft geen voorraad te houden, dat doen wij en kan 
snel precies dat leveren waar de klant om vraagt.“
Grote orders komen ook voorbij. Ben: “Toevallig hadden we 
vorige week een order van 40.000 stuks. Maakt niet uit ook 
dat verwerken we binnen een week. Is veel handwerk maar 
we hebben de capaciteit en het personeel ervoor.”
Nastasja: “ we komen ook tegen dat klanten enveloppen 
laten bedrukken met een logo en er achter komen dat wij 
ook de adressen erop kunnen zetten. Steeds meer drukkerijen 
maken gebruik van deze service.”

ONZE GROEI  

ZIT IN VERPAKKINGEN



BRANCHE HEEFT BEPAALD NIET 
STILGESTAAN IN DE AFGELOPEN 
PANDEMIE PERIODE
De corona pandemie beheerste het wereldnieuws en menig branche trilde op haar 
grondvesten. Ook de grafische branche werd links en rechts flink getroffen. De gevolgen 
zijn gemiddeld genomen fors, double digit omzetdalingen zijn geen uitzondering.

(TEKST EN BEELD : PETER LUIT PRINTMEDIANIEUWS)
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Tegelijkertijd zorgde deze moeilijke periode voor diverse 
impulsen, die met de juiste aanpak juist voor een versnelling 
van innovaties zorgden. In het afglopen jaar hebben met 
name workflow automatisering en inkjet volop in de schijn-
werpers gestaan. De communicatie werd vooral ingeleid met 
video chat sessies, webinars en live streams.

ONLINE COMMUNICATIE
De effecten van online communicatie werden al meteen 
zichtbaar toen bekend werd dat drupa haar deuren definitief 
niet zou openen. In hoog tempo werden door met name 
de grote pers- en printerleveranciers hele reeksen webinars 

opgetuigd. En vrijwel meteen werd dat op een behoorlijk 
audiovisueel niveau gedaan. Diverse crossmediale formats 
zorgden voor online beleving, gecombineerd met de levering 
van de druk- en/of printresultaten van aangeleverde bestan-
den. Live sessies gaven een inkijkje in nieuwe machines en 
chatfuncties maakten het mogelijk direct vragen te stellen.

Ondanks het feit dat ook drupa een poging deed met een 
online editie voor 2021, is de vraag inmiddels wel terecht 
of de beursformule voor een groots wereldwijd event zijn 
langste tijd heeft gehad. Kosten en opbrengsten spelen nu 
een doorslaggevende rol, daar waar vroeger deelname en 
bezoek aan drupa gewoonte was. Innovatie? Jazeker, maar 
dat neemt niet weg dat mensen een natuurlijke behoefte 
blijven houden om elkaar te ontmoeten. Maar dat hoeft  
niet persé in Dusseldorf.

INKJET
De evolutie van druk- en printtechnieken heeft in diezelfde 
periode duidelijk laten zien dat inkjet zich aanzienlijk sneller 
heeft ontwikkeld in vergelijking tot toner. Inkjet kan in 
steeds meer gevallen makkelijk de kwaliteit van offset bena-
deren en soms zelfs evenaren. Alle hi-end printerfabrikanten 
hebben passende oplossingen ontwikkeld binnen diverse 
soorten applicaties, substraten, formaten en afwerkopties (al 
dan niet in samenwerking met derden).
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Dat maakt een keuze voor een dergelijke oplossing moeilijk. 
Productiebedrijven zullen nog nauwkeuriger hun producties, 
de klantapplicaties, kostprijs berekeningen en hun workflows 
op orde moeten hebben om een dergelijke investering te 
kunnen doen.

Dergelijke trajecten duren volgens de hi-end printerfabrikanten 
steeds langer. Dat zeiden zij op het onlangs gehouden webinar 
van Sign&Print Expo. De verkoper heeft plaatsgemaakt voor 
een consultant, die met een gedegen hoeveelheid kennis 
 productiebedrijven doorlicht op alle mogelijke gebieden.

AUTOMATISERING
Automatisering vormt in toenemende mate de sleutel tot 
succes binnen productiebedrijven in de branche. Dat vereist 
veelal competenties die niet zomaar bij elk productiebedrijf 
aanwezig zijn.

Tijdens het &Print webinar werd duidelijk dat niet elk bedrijf 
een webshop kan opstarten en onderhouden, maar ook  
dat niet elk bedrijf snel en eenvoudig de interne admini stratie 
en workflows kan optimaliseren. Die inhaalslag vereist veel 
inzicht in het ‘hoe en waarom’ van nu en vervolgens het 
inspelen op steeds sneller veranderende eisen van  
opdrachtgevers.

Toch werd ook duidelijk dat in toenemende mate bedrijven 
die inzichten al dan niet met behulp van diverse toeleveran-
ciers op dit gebied, zich wel degelijk eigen kunnen maken. 
Ze converteren van een traditioneel grafisch bedrijf naar een 
modern geautomatiseerd procesbedrijf, waarbij output van 
content op print bij wijze van spreken ‘toeval’ is.

TRADITIONELE KENNIS
Het is echter zeker niet zo dat traditionele kennis van 
 grafische productieprocessen dan niet meer zou meetellen. 
Color management en de juiste verwerking van PDF bestan-
den lijken dan wel te zijn ‘weggestopt’ in workflows, maar 
blijven aandacht vragen, zeker bij de komst van nieuwe 
machines, waarbij de combinatie van substraten en inkten 
een flink aandeel vorm van de zogenaamde ‘total cost of 
print’. Juist bij inkjet omgevingen spelen die factoren een 
cruciale rol en is dus ook uitgebreide kennis nodig van wat 
we tegenwoordig ‘traditionele grafische kennis’ noemen. 
Die kennis stroomt in hoog tempo weg of is zelfs in aan-
vang al helemaal niet aanwezig. Dat verschijnsel doet zich 
vooral voor bij online bedrijven, waar operators slechts de 
bediening van de machine wordt geleerd. Expertise wordt 
dan eventueel ingekocht als problemen worden herkend en 
erkend. Diverse consultants in het segment van met name 
color management zien de afname van kennis en kunde 
op dit gebied als één van de grootste uitdagingen voor de 
komende jaren.

MARKETING
De online aanbieders hebben laten zien dat veel grafische 
producten inmiddels steeds gewoner zijn geworden in de 
wijze van bestellen, aanleveren van bestanden, controle 
mogelijkheden en afrekenen. Online bedrijven hebben laten 
zien dat de marketing niet zit in de producten zelf, maar in de 
integrale klantbenadering, duidelijkheid vooraf, duidelijkheid 
in betalingsvoorwaarden en een just-in-time levering van de 
gevraagde producten. Met minder direct klantcontact, toch 
een effectieve online marketing.

Lees verder >>

Tradionele grafische kennis wordt onderschat door automatisering

Investeringstrajecten in inkjet vergen soms enkele maanden
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N Unplastic is eetbaar verpakkingsmateriaal uit bierafval
Nu de horeca weer op gang komt is het interessant om te 
kijken wat innovatieve producenten met bierafval kunnen 
doen. Unplastic heet het product van de toekomst.
 
Outlander Materials biedt een concrete oplossing voor 
plasticvervuiling door single-use plastics: UnPlastic. Dit is 
een biologisch afbreekbaar, volledig plasticvrij materiaal, 
gemaakt van bierbrouwafval. Lori Goff, de Amerikaanse 
oprichtster, wil de verpakkingsindustrie op zijn grondvesten 
doen schudden en radicaal veranderen met UnPlastic. 
Waarde creëren met bierafval, zo helpt Outlander Materials 
de transitie naar een wereldwijde circulaire economie.
UnPlastic maken van bierafval.

Het idee ontstond bij Lori toen ze naar Nederland ver-
huisde en bier begon te brouwen in haar keuken met een 
bierbrouwset. Na een tijdje merkte ze dat het proces van 
bierbrouwen gepaard ging met veel restafval. Ze sprak 
met verschillende bierbrouwers en zij vertelden haar dat 
er per liter bier al gauw 3 liter afvalwater het riool in 
gaat. Dat kan beter, dacht Lori.

Dankzij haar expertise als biotechnicus bedacht ze een 
manier om het afvalwater een nuttiger leven te geven 
dan het riool. Door het restwater te laten fermenteren, 
ontstaat een zeer functioneel, composteerbaar en volle-
dig plasticvrij materiaal. Lori noemt het UnPlastic.

“UnPlastic is transparant, kleur- en geurloos. Het materiaal 
is bestand tegen vetten en oliën en niet giftig. Je kunt het 
zelfs opeten!” Daarnaast heeft de verpakking een hoge 
weerstand tegen zuurstof, wat de houdbaarheid van 
producten, verpakt in UnPlastic, aanzienlijk verlengt.”

Kleinere bedrijven met een meer traditioneel verkoopproces 
hebben weliswaar een veel directer contact met hun klanten, 
wat zowel voor- als nadelen kent.

Zo is bijvoorbeeld het doorvoeren van noodzakelijke 
 prijs verhogingen ten gevolge van prijsverhogingen door 
toeleveranciers voor online bedrijven een stuk makkelijker.  
Zij voeren die verhogingen gericht door in bepaalde pro-
ductgroepen en de prijs aan de voorkant is de prijs die de 
opdrachtgever gewoon moet gaan betalen.

Anders ligt het bij het directe contact, waarbij de vertegen-
woordiger in gesprek moet om prijzen voor inkten, platen, 
papier, energie en transport in een procentuele prijsverhoging 
moet gaan vertalen. De angst een klant te verliezen die je op 
dat moment in een één-op-één gesprek in de ogen kijkt, is 
begrijpelijk.

De toegevoegde waarde moet minder afhankelijk worden 
van het kijken naar de eenheidsprijs per vel.

2022 EN VERDER
De branche zal hoe dan ook blijvende krimp laten zien.  
Dat is erg voor de bedrijven en mensen die daardoor ge-
troffen worden. Keuzes maken voor de nabije toekomst is 
onvermijdelijk. De branche ontwikkelt zich steeds sneller van 
een grafisch ambacht naar een industrieel proces gestuurde 
industrie met een hoge mate van automatisering. Maar  
print is niet dood en past prima in menig crossmediale mix.

Met name de online bedrijven laten daarvan talloze voorbeelden 
zien. En juist die bedrijven zetten hun deuren wijd open om hun 
workflows, apparatuur en mensen van dichtbij te komen bekij-
ken. Maak daar gebruik van en ga eens kijken. Het is de beste 
route om inspiratie op te doen en eigen plannen te maken.

Online bedrijven spelen doorgaans sneller in  

op veranderende marktvragen

Ondanks krimp hebben flinke innovaties  

gezorgd voor een flinke stap richting  

industrialisering van de branche



Tas wordt kledinghanger
Een mooi ontwerp van kleding retailer H & M. Zij leveren een tas van 
karton die omgebouwd kan worden tot stevige kledinghanger
 
Een tas van karton die verandert in een kledinghanger. Karton is gemaakt 
van een hernieuwbare grondstof, de tas is opnieuw inzetbaar als huishoude-
lijk hulpmiddel en aan het einde van de levensfase kan het materiaal bij het 
oudpapier; maakt de industrie er weer nieuwe kartonnen producten van. 
Renew, re-use en recycle. De circulaire economie kan beginnen.

Zonnepanelen met  
inkjetprint
 
Het in het Vlaamse Laakdal gevestigde Pixasolar heeft 
PIXAWALL gelanceerd. De esthetische gevelbekleding 
doet gelijktijdig dienst als zonnepaneel. Via inkjetprint-
techniek worden de zonnepanelen gekleurd. Dankzij een 
inkjetprinttechniek is de fabrikant in staat om zonne-
panelen een eindeloos aantal ontwerpen mee te geven.

Gebruikers hebben de keuze uit diverse kleuren of 
texturen, zoals: natuursteen, hout en marmer. Bovendien 
kan men de panelen volledig naar eigen ontwerp laten 
uitwerken. De fabrikant maakt gebruik van non-perc 
 monokristallijne zonnecellen. De zonnecellen worden 
 volgens het bedrijf ‘ingenieus verwerkt en optimaal 
geconnecteerd om in alle omstandigheden maximale 
 opbrengst te realiseren’. De zonnecellen zijn aan de 
 boven- en onderzijde ingesloten in een pakket van 
gelaagd, thermisch verzegeld polyvinylbutyral (pvb-)
veiligheidsglas. Tussen de glaslagen is een keramische 
inkjetprintlaag aangebracht die het zonne paneel zijn 
uit straling geeft. Het glaspakket zorgt ervoor dat de 
 zonnecellen alsook de prints gevrijwaard blijven van 
weers invloeden. Daarnaast zorgt het voor veiligheid, 
stabiliteit en verbeterde akoestiek. In Nederland wordt 
het product gedistribueerd door  Hermans Techniglaz, 
gevestigd in Bergschenhoek.

Puntje voor puntje  
levensechte muurstickers

Grafisch ontwerpers William Mooijman en Sophie Mittelberg 
creëren met hun label Fine Forest natuurlijke, transparante 
muurstickers. Dat doen ze puntje voor puntje. Het pointil-
listische handwerk leidt tot levensechte stickers.

De muurstickers zijn van 150µm transparant polymeer, wat 
een bijzondere inktdekking heeft. "Omdat de inktdekking 
niet 100% zwart is, zullen de stickers altijd licht transparant 
zijn, waardoor het net lijkt alsof het dier op jouw muur is 
geïllustreerd." De ontwerpers vervaardigen flora en fauna 
illustraties op dit materiaal, zodat 'buiten naar binnen' 
wordt gehaald. Door de stiptechniek lijkt het bijvoorbeeld 
alsof er echte vogeltjes in huis rondfladderen en kun je ze 
laten neerstrijken op een fotolijst, boekenplank of deur-
post. Naast vogels ontwerpt Fine Forest ook muurstickers 
van andere dieren. Ze beperken zich daarbij niet alleen  
tot muurstickers. Er zijn ook wandhaakjes en tegels. Het 
keramieken tegeltje kun je laten personaliseren aan de 
hand van je favoriete dier, kleur, naam en geboortedatum.
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Achter Station Hollands Spoor zit het bedrijf. Toen het 
zich er dertig jaar geleden vestigde was daar veel industrie 
gevestigd. Nu heeft dit ruimte gemaakt voor woningbouw. 
Reden voor Casper om na te denken over een andere plaats 
om de print en zeefdruk werkplaats te vestigen.

INDUSTRIEEL
De zeefdrukkerij speelt nog steeds een belangrijke rol in 
de productie. Casper: “De tendens is zeker dat de opla-
ges  kleiner worden en dat er een deel is verschoven naar 
 solventprint. Maar ik zie dat de grotere aantallen in zeef-
druk nog steeds in prijs voordeliger zijn, zo lang het niet 
full colour is en het blijft in één of twee kleuren. Wat wij 
doen is voor een deel nog hetzelfde als dertig jaar geleden. 
De maakindustrie is onze klant. Het overgrote deel van de 
stickers die wij in zeefdruk maken hebben een industriële 

Casper van Schoonhoven is de tweede generatie eigenaar 
van de veertigjarige producent van stickers en heel veel 
verschillende reclamematerialen. Naast de zeefdrukmachine 
bedient Casper ook een drietal Roland printers, snijplotters 
en een kleine snijtafel waarmee het bedrijf in elke behoefte 
kan voorzien. Schoonhoven produceert voornamelijk voor 
wederverkopers.

OPGEGROEID MET ZEEFDRUK
Veertig jaar geleden begonnen de ouders van Casper met 
het bedrijf. Vanuit zijn werkzaamheden als etaleur/reclame-
man bij een grootwinkelbedrijf kwam Kees van Schoonhoven 
op het idee om de prijskaarten die voorheen met de hand 
geschilderd werden, te gaan reproduceren in zeefdruk. 
 Casper is er mee opgegroeid. “Er zijn foto’s waar ik vier jaar 
oud mijn eigen poster bedrukte.”

ZEEFDRUK DE  
PERFECTE AANVULLING  
OP DIGITAAL

Specialist in stickerproductie

In Den Haag is het nieuwste VKGO lid gevestigd, Schoonhoven reclamestudio zeefdrukkerij.  

Het bedrijf is specialist in de productie van hoogwaardige stickers die vaak industrieel gebruikt worden. 

Dat gaat ook vandaag nog vaak via zeefdruk, maar wel met een geautomatiseerde workflow.
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gedaan wordt op mijn kennis van materialen en inkten.  
Er gaat natuurlijk best wel een keer wat fout met de aan-
geleverde bestanden. Dan is mijn taak om de klanten te 
ondersteunen in het bereiken van een goed resultaat.”

CONSTANTE VRAAG
Van een terugval in omzet door coronacrisis heeft Casper 
niet veel gemerkt. “Natuurlijk ben ook ik geschrokken.  
We draaiden lekker. Maar, zo is gebleken, draaide de maak-
industrie gewoon door en die heeft al die tijd stickers nodig 
gehad voor heel veel toepassingen.
Over de toekomst heeft Casper zijn eigen gedachten.  
“Ik wil best wel groeien maar ik wil geen tien man perso-
neel. Je moet er wel het werk voor hebben. We zijn klein 
maar eigenlijk ook groot. Als je ziet aan hoeveel klanten  
we drukwerk leveren dat is best indrukwekkend”.
Casper heeft ook een plan hoe hij er over een paar jaar bij 

zit. “Niet meer hier, ik ben echt op zoek 
naar een betere ruimte maar wacht 
mijn kansen een beetje af. Iedereen heeft 
stickers nodig. Het vakmanschap dat wij 
hebben zal altijd een plaats hebben. Zo 
makkelijk is het niet. Het blijkt dat voor 

veel klanten het soort stickers dat wij maken nieuw is. Vaak 
jonge mensen zijn opgegroeid met print. Die denken niet 
direct aan zeefdruk. Daar is nog wel wat te winnen.  
De jongere generatie zou hiervan moeten weten.”

TOEKOMST
Over de toekomst is Casper voorzichtig optimistisch. Hij ziet 
de vraag naar stickers en andere bedrukte reclamematerialen 
nog steeds groeien. Het lidmaatschap van VKGO is voor 
hem een middel om met andere bedrijven in contact te komen. 
“Ik hoop dat we op afzienbare termijn kunnen verhuizen, 
dit wordt echt te klein,” zegt Casper van Schoonhoven.  
“Ik wil niet heel snel groeien. Als er personeel bij komt wil ik 
wel zeker weten dat er altijd werk voor is. Het ondernemen 
moet wel leuk blijven en het moet geen last worden.”

toepassing. Dit mede omdat de zeefdrukinkten dekkend zijn 
met unieke eigenschappen qua lichtechtheid en krasvastheid 
in combinatie met stickermaterialen die alleen in zeefdruk 
bedrukt kunnen worden. Door de kennis zijn er ook tal van 
mogelijkheden met digitaal-solventprint 
in combinatie met zeefdruk.” Casper 
laat naamplaatjes, bedienings panelen 
en wegwijzer bordjes zien, die gemaakt 
zijn voor langdurig gebruik. 

INTERNET
“De klanten moeten weten dat het nog bestaat, met name 
de jongere generatie” stelt Casper. Daarnaast zoekt elke 
klant eerst op internet om te weten wat er te koop is en wat 
ongeveer de kosten zijn. Daar hebben we op ingespeeld 
met een geavanceerde website.”
De site stickersinzeefdruk.nl biedt de bezoekers een ruime 
keuze aan materialen en uitvoeringen van gezeefdrukte 
stickers. Maar het gaat nog verder. De bezoeker kan volledig 
online zijn eigen product samen stellen en krijgt de gecal-
culeerde prijs te zien. De site doet daarmee niet onder voor 
een website van de grote online drukkers en is zondermeer 
indrukwekkend te noemen. Tot en met het uploaden van de 
ontwerpen en de beoordeling van de bestanden, alles zit erin. 

AUTOMATISERING
Casper heeft deze site volledig zelf gebouwd. Want naast 
een vakkundig grafisch specialist is hij ook een handige it-
man die ook het orderproces volledig geautomatiseerd heeft 
ingericht. Met al die automatisering kan hij orders afhandelen 
en produceren tegelijk. Casper werkt samen met Mery (zijn 
moeder), die ook volop werkzaam is binnen het bedrijf.  
Zo bedient de één de zeefdrukmachine en laat de ander 
ondertussen drie professionele printers aan een stuk draaien. 
Casper stelt dat het in deze tijd zo moet. Hij kan de hele 
productie monitoren op zijn smartphone en ook op de 
 webcams kijken hoe het draait. “Ik ben 44 jaar en ik heb 
alles wat ik aan moderne technieken kan vinden ingezet in 
deze productie. Daarnaast merk ik dat er vaak een beroep 
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VKGO brengt me  

in contact met anderen
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Twaalf jaar geleden nam Johannes de drukkerij over van zijn 
vader en oom. Vijf generaties zorgden ervoor dat de druk-
kerij sinds 1865 de wijde omgeving van Zwartsluis voorziet 
van alle soorten drukwerk. De naam Kuiper komt van de 
oorspronkelijke oprichter die het bedrijf meer dan 150 jaar 
geleden startte. Een bedrijf met een historie. Drukkerij Kuiper 
behoort tot de langst levende drukkerijen van Nederland.
Nu gaat het bedrijf een hele nieuwe richting op.

NIEUWE MACHINE – NIEUWE MARKTEN
Vorig jaar kocht Johannes een nieuwe machine waarmee hij 
de eerste in Nederland was die naadloos ronde en conische 
producten, als glazen en drinkflessen, kan bedrukken in 
grotere oplages. Met de mogelijkheden van deze nieuwe 
machine en de jarenlange ervaring in print slaat dit bedrijf 
een nieuwe weg in.

ZOEKTOCHT
Johannes: “We zijn lang op zoek geweest. Het duurde  
negen maanden om de deal rond te krijgen. De machine  
draait nu een order van 1.100 flessen. Het is voor ons 
allemaal heel nieuw en we zijn nog heel erg op zoek wat er 
allemaal mogelijk is. We kregen de vraag om bloemenvazen 
te bedrukken en toen is een bal gaan rollen. De machine  
kan cilindervormen met een doorsnede van min. 5 tot 
max. 15 cm. printen. Het zijn niet alleen flessen maar ook 

conische vormen, zoals bierglazen die we hiermee kunnen 
printen. Er zit geen naad in de print, het sluit rondom aan, 
het design loopt naadloos door. Het is een tegenwicht aan 
zeefdruk en tampondruk. Ook personaliseren met tekst of 
beeld is mogelijk zodat ieder bedrukt artikel uniek is.”

NIEUWE MARKT
“We komen hiermee in een hele nieuwe markt terecht. 
Onder andere de markt van de relatiegeschenken en bedrukt 
glaswerk. Ik ben al lang bezig om iets te vinden dat niet 
iedereen heeft en wat ook niet iedereen gaat doen. We 
werken voor andere drukkerijen, daarnaast voor de handels-
bedrijven in relatiegeschenken. Het is ook de bedoeling om 
uiteindelijk ook eigen producten te gaan maken en die op 
de markt zetten. Er zitten in deze markt heel veel partijen. 
Het is nu zaak om bij opdrachtgevers aan tafel te komen en 
producten te maken die we kunnen laten zien.”

NIEUW IMAGO
Drukkerij Kuiper als een van de oudste drukkerijen in 
 Nederland draait gewoon door. Maar de nieuwe aanpak  
en een nieuwe markt had ook een nieuw gezicht nodig. 
Het bedrijf begon onder Vortex Print. “We hebben heel 
wat orders gedraaid en veel getest”, verduidelijkt Johannes. 
“We hebben toen we Vortex Print lanceerden een mailing 
gestuurd met een bedrukt Champagne glas, dat leverde 

VORTEX PRINT 
BEDRUKT RONDE 
EN CONISCHE 
OPPERVLAKKEN
Het in Zwartsluis gevestigde Vortex Print is een nieuwe 
activiteit van Johannes van der Stouwe, eigenaar van 
Drukkerij Kuiper. Met de aanschaf van een revolutionaire 
printer kan Vortex Print op ronde en conische vormen 
printen. Met UV technologie print het bedrijf op vrijwel 
elke ondergrond, van glas tot kaarsen.
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leuke reacties op en zelfs orders. Het ging hier om flessen 
die voorheen in zeefdruk bedrukt werden, maar dat kan niet 
naadloos, nu kan dat wel.”

MEER MOGELIJK
Steeds meer komt Johannes tot de ontdekking dat er veel 
meer mogelijk is met de machine dan verwacht. “We kregen 
een opdracht voor een fles met een holling erin. Normaal 
kan dat niet met de huidige technieken bedrukt worden. 
Het bleek op de machine uitstekend rondom in fullcolour 
te bedrukken. De machine onthoud de vormen die hij heeft 
geprint. Dat scheelt heel veel insteltijd. Zelfs op kaarsen kan 
de machine direct printen zonder dat vervorming optreedt. ”
“Ik ben continu op zoek naar nieuwe klanten. De wereld 
wordt overspoeld met flessen die bedrukt worden. Maar hier 
gaat het echt meer om het unieke design van de print dan 
alleen een fles met een logo, er is zoveel meer mogelijk. Ik 
merk dat dat gewoon nog niet bekend is. Fullcolour print, 
rondom, naadloos en gepersonaliseerd biedt voor onze klanten 
zoveel kansen. Dus ik steek heel veel ijzers in het vuur.”

VOORDELIG
Prijstechnisch is het bedrukken van cilinder voorwerpen ook 
interessant. Johannes: “Als het gaat om een logo in één 
kleur is tampondruk voordeliger. De kracht zit het design dat 
het hele oppervlak beslaat. Als je dat vergelijkt met zeefdruk 
dan is onze methode vele malen goedkoper. Wij hebben 
lage opstartkosten en betaal je niet per kleur. Daarnaast 
hebben alle andere methoden een beperking in de techniek 
die wij niet hebben. Alles wat je op een A4 kunt printen 
kunnen wij op een fles of glas printen in dezelfde kleuren. 
Het is dan ook nog vaatwasser bestendig. Dat kan met geen 
enkele andere techniek. Daarnaast is de methode heel snel. 
We hebben een productiesnelheid van 500 tot 1000 flessen 
per dag.”

Donderdag 26 augustus  
zet ik samen met de VKGO mijn deuren open!

SCAN DE QR-CODE  
EN MELD JE AAN.



Dravik meeting om hem een goed afscheid te geven.  
Hij heeft een waardig bedankje wel verdiend.” 

OVER DRAVIK
De Dravik Groep werd 2004 opgericht door Ramon van 
Wingerden. “Dravik is ontstaan vanuit de behoefte van 
grafische bedrijven om kosten te besparen en efficiency te 
verbeteren. Door krachten te bundelen en samen te werken 
op tal van gebieden ontstaan nieuwe mogelijkheden. Dravik 
startte met 7 partners en is inmiddels uitgegroeid tot een 
volwaardige groep van ruim 40 grafische bedrijven.”

SAMENWERKING
Gijs: “De bij ons aangesloten drukkerijen zijn gelijkwaardig. 
Het zijn kleine en middelgrote bedrijven die kracht vinden in 
samenwerking. De meeste bedrijven hebben eigen productie 
en rond de 10 personeelsleden. Ze hebben vaak een lokale 
functie, kopen papier en enveloppen in en hebben allemaal 
een verzekering. Als je dat gezamenlijk oppakt, kun je een 
behoorlijk voordeel halen. Het zijn ook drukkers die elkaar 
niet in de weg zitten. Je gaat misschien niet met de drukkerij 

Gijs den Hertog is een oude bekende in de grafische industrie. 
Hij was lang actief als eigenaar van Bizzprint in Amersfoort. 
Na de verkoop van zijn bedrijf, besloot hij een nieuwe 
toekomst op te bouwen in het geboorteland van zijn vrouw, 
Curaçao. De pandemie gooide roet in het eten. De economie 
van het land stortte in, waardoor hij na vier jaar de beslissing 
nam om terug te keren naar Nederland. 

STOKJE OVERDRAGEN
Via een bericht op LinkedIn over zijn terugkomst kwam 
Ramon van Wingerden, eigenaar van Dravik, Gijs op het 
spoor. Frits Caniels, die tot dat moment de Dravik belangen 
behartigde, ging net met pensioen en Ramon zocht naar een 
opvolger. Een connectie was snel gelegd, want de mannen 
kenden elkaar al vanuit de tijd dat Gijs bij Bizzprint werkte. 
Toen werkte Gijs met de software die Ramon ontwikkelde 
en nu kwam er een nieuwe samenwerking tot stand voor 
Dravik. In september 2020 startte Gijs met Dravik. Precies  
in de coronaperiode waardoor het niet mogelijk was om 
hemzelf goed te introduceren en afscheid te nemen van 
Frits. Gijs: “Ik nodig Frits graag nog een keer uit op een  

DRAVIK PARTNERS  
STAAN STERKER  
IN DE MARKT

De kracht van de samenwerking

De nieuwe contactpersoon voor de partners van 

de Dravik groep is Gijs den Hertog. Hij ziet een 

goede toekomst in samenwerking.
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 concurrerend konden produceren. Anderen hebben de 
 beslissing genomen om zich te gaan specialiseren op 
bijvoorbeeld verpakkingen en sign. Die bedrijven gaan 
goed, ze hebben in ieder geval een gefundeerde beslissing 
genomen. Juist omdat je geïnformeerd bent door branche-
genoten en een gedeelde mening hebt gekregen, is de 
kans dat die beslissing verkeerd uitvalt minder groot dan 
dat je dat alleen doet. Dravik leden zijn meer voorbereid 
op de toekomst. Ik zie dat terug in de cijfers van papier-
leveranciers. Ik vergelijk wat zij leveren aan onze partners  
in verhouding tot wat ze de totale markt leveren. Dan zien 
we in de coronaperiode dat Dravik leden het beter doen  
dan de gehele markt. Dat is een keihard gegeven.”

MARKETINGONDERSTEUNING
Nieuw is dat Gijs vanuit Dravik de partners ook marketing-
ondersteuning wil bieden. “Het opzetten van een PR-actie 
kost tijd en geld. Ook dat kan goed gezamenlijk en centraal 
vanuit Dravik opgepakt worden. Zo kunnen we partners 
ook op dat vlak ontzorgen.” Marketingondersteuning 
kan bestaan uit het verzorgen van nieuwsbrieven of een 
reclameconcept voor een bepaalde markt. Dat is dan 
bijvoorbeeld een direct mailing die we regelen. Maar het 
kan ook gaan om online landingspagina’s voor elke partner 
afzonderlijk met specifieke producten of acties. Gijs: “Ik 
weet precies hoe het gaat in een klein bedrijf. Als je het 
druk hebt, werk je mee in de productie en dan heb je geen 
tijd voor marketing of PR. Dan zakt het een beetje in en dan 

denkt de ondernemer: ‘Oh ja, 
ik had wat aan mijn marketing 
moeten doen, laten we even 
snel wat bedenken’. Wanneer 
je dat doet en de opdrachten 
aantrekken, ben je weer druk 
met de productie en mis je 
weer tijd voor de marketing. 
Dat maakt je marketing heel 

onregelmatig of er komt simpelweg niets van terecht. Dat 
gedeelte kunnen wij vanuit een centrale organisatie goed 
ondersteunen.”

UITBREIDING
Dravik staat open voor meer 
 partners. Zeker als het weer kan  
om bij de bedrijven langs te gaan  
en evenementen te organiseren, 
gaat het samenwerkingsverband 
weer  functioneren zoals het zou 
moeten. Het motto is niet voor 
niets: Sterk door samenwerken.

bij je om de hoek overleggen, maar eerder met eenzelfde 
soort bedrijf dat in een andere provincie zit. Dat contact 
 tussen gelijkgestemden is de ruggengraat van Dravik. 
 Partners besteden ook onderling aan elkaar uit.”

EVENEMENTEN EN ONDERNEMEN
De Dravik groep organiseert evenementen voor de partners. 
Dat zijn vaak bedrijfsbezoeken, maar er zijn ook lezingen. 
Het sociale contact speelt daarbij een belangrijke rol. “We 
missen die evenementen natuurlijk heel erg door de corona-
situatie. De vooruitzichten zijn goed, dus het kan zomaar 
eens snel weer zover zijn. Ik zie ernaar uit!”

En natuurlijk draait het bij Dravik om ondernemen. Dravik 
leden kunnen met elkaar zaken doen zonder dat ze bang 
hoeven te zijn voor concurrentie. Via het lidmaatschap 
bij Dravik verdienen partners bovendien snel de kosten 
terug door de inkoopvoordelen. Gijs: “Wij maken deals 
met  leveranciers. Bijvoorbeeld voor papier. Vanuit Dravik 
verplichten wij onze partners niet bij die leverancier in de 
te kopen, maar we kunnen het dusdanig interessant maken 
dat ze dat vaak wel doen. Dan ontstaat een win-win situatie, 
zowel voor de papierfabrikant als de drukker.” 

MARKTSITUATIE
Over de huidige markt heeft 
Gijs een dubbel gevoel. Een 
aantal bedrijven draaien goed, 
maar er zijn er ook die het 
moeilijk hebben. Gijs: ”Het 
is belangrijk om samen te 
werken en van elkaar te leren. 
Solisten blijven in het eigen kringetje ronddraaien en zien niet 
wat er met gelijke bedrijven ergens anders gebeurt. Welke 
oplossingen ze bijvoorbeeld gevonden hebben voor de uit-
dagingen waarmee grafische bedrijven worstelen. Het is heel 
simpel: Met elkaar weet je meer en als je elkaar niet in de 
weg zit ben je ook meer bereid te delen en elkaar te helpen.”

SAMEN VERANDEREN
Een groot aantal drukkerijen binnen de Dravik Groep heeft 
ingespeeld op de veranderende markt. Gijs vertelt: ”Ben je 
een ondernemer die zich regelmatig laat informeren over 
wat er leeft bij andere bedrijven, dan zie je in een breder 
spectrum wat er gaat komen. Die bedrijven zagen jaren 
geleden al waar het naartoe ging. Sommigen hebben  
de productie gestopt van producten die ze niet meer 
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"MARKETINGONDERSTEUNING 

KAN BESTAAN UIT HET VER-

ZORGEN VAN NIEUWSBRIEVEN 

OF EEN RECLAMECONCEPT"

"DE VOORUITZICHTEN ZIJN 

GOED. IK ZIE ERNAAR UIT!"

MEER WETEN?  
SCAN DE  
QR-CODE



PS. VERGEET  JE NIET AAN TE MELDEN VOOR  DE BIJEENKOMST  BIJ VORTEX!

SENSATIONELE  
SELFCARE DAG

Donderdag 16 september - 9.30 tot 19.30 uur

FIJNE VAKANTIE!
Maak je niet d

ruk

Het mag weer en dan gaan we het doen ook. Dit najaar is er weer een selfcare dag.  

Het succesvolste evenement van VKGO is deze keer op de Peel. Dit mag je niet missen:

Na ontvangst en een korte introductie maken 
we ons op voor een gave toertocht op deze 
stoere E-Chopper. Hesje aan, bandana om 
en start die motoren maar! Ervaar de Peel op 
een unieke, stoere én groene manier. Bestijg 
een heuse E-Chopper met brede banden en 
hoog stuur die niet onder doet voor zijn echte 
‘grote’ broer. De route brengt u langs de rand 
van de Peel richting Asten, Deurne en Liessel. 

Na het eerste dagdeel een lunch bij De Heere van Meijel. 

Na de unieke ervaring van het rijden op een Swingtrike 
maken we ons na de lunch op voor een toertocht in 
een echte legerjeep. Voel, beleef, ervaar en proef de 
indrukwekkende historie van Meijel ‘Kruispunt in de 

Peel’ in de oorlogstijd; en dat middels een 
unieke toertocht in een echte legerjeep 
uit de jaren 50 (uiteraard een heel andere 

route als vanochtend). Aan de hand van het 
op waarheid gebaseerde verhaal uit het 
dagboek van ‘Truus Trines’ nemen we je 
mee op een spannende 

ontdekkingsreis naar 
de Tweede Wereldoorlog 

en de meest bijzondere plekjes van 
het Peelgebied. Een activiteit voor 
iedereen toegankelijk, leerzaam, 
actief en gezellig met elkaar!

Tot ziens bij een VKGO meeting

&

JEEPS

ECHOPPERS

&

JEEPS

ECHOPPERSECECECC

SCAN DE  
QR-CODE  

EN SCHRIJF  
JE NU IN.


