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Lange adem…zoek elkaar maar op
Het is 1 december als ik dit voorwoord schrijf. Op radio2 (fan) een bericht, dat 
we achterlopen met de boosterprikken, we bungelen in Europa onderaan…het 
aantal besmettingen deze week hoger dan vorig jaar de IC’s liggen vol. Een 2e 
nu vol jaar corona volgt ons. Nederland loopt achteraan…. Ja ik vind het zwaar. 
Als ondernemer moet je steeds schakelen en nu meer dan ooit. Werknemers met 
hun eigen zorgen en problemen vragen aandacht van je als werkgever. Klanten, 
die zaken uitstellen of afbellen en wellicht hebben jullie dat zelf ook gedaan: 
uitstellen. Gebrek aan karton en papier en stijgende prijzen. 

Moeten we dan negatief zijn? Nee als werkgever en voorzitter moet je  
positiviteit uitstralen he, je voorbeeldfunctie tonen. Maar ook jij als werkgever  
of ondernemer wil zijn echte “ei” wel eens kwijt he. “Het is je lot, je hebt er toch 
zelf voor gekozen?” Nee!

We hebben een groot aantal leden op onze Selfcaredag dit jaar wel kunnen 
treffen, die ging door. Ik kan op zo’n dag genieten van het praten met leden,  
het delen van zaken op het niveau waar je dat graag wilt. Natuurlijk is een  
lokale ondernemersvereniging, de volleybalclub of de thuissituatie ook een 
‘uitlaatklep’. Maar van gedachten wisselen met ondernemers die het zelfde  
“spel spelen” is echt anders. Ik voel een andere dynamiek en verbondenheid.  
Juist vkgo dat zoek je.

De ALV bij het fantastische bedrijf van Gerhard Veldhuizen in Barneveld kon geen 
doorgang vinden, die hebben we dus nog tegoed! In deze Uitleg geven we zijn 
bedrijf een plekje. Wat een ondernemer!

Pak een mooi glas rode wijn en een stukje kaas en lees. Ja lees deze UITLEG met 
wellicht het uitzicht op een beter jaar 2022. En heb je geen zin om te lezen, leg 
hem dan terug met de achterkant naar boven. Kijk op de achterzijde van deze 
UITLEG naar de plannen voor 2022. Het zijn schetsen… we hopen ze 21 januari 
2022 met jullie te kunnen delen tijdens onze ALV in Den Bosch. 

Proosten we daarna met partners KVGO, GSOB, Canon, VIGC,  
Print.com en de Hubergroep op een beter 2022…. 
tenzij Hugo en Mark samen 
met Corona andere plannen 
hebben, wie zal het zeggen?

Op naar het goede  
op naar 2022.

Henk, Niels en Toob en onze 
secretariële steunpilaar 
Henk Griffioen.
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BEURS
Voor het eerst in lange tijd was er weer een beurs op grafisch 
gebied. Erik Leemhuis bezocht de Fespa in de RAI AMSTERDAM 
met een duidelijk doel. Hij zocht een vervanging voor zijn 
grootformaatprinters van Durst en tegelijkertijd wilde hij 
investeren in capaciteitsvergroting. Erik kocht op de beurs een 
printer van het Zwitserse merk SwissQprint. Voor deze beslissing 
deed Imago uitgebreid onderzoek en liet alle grote printer 
leveranciers een set proeven maken van een eigen testprint. 
Zijn onderzoek wees uit dat de SwissQ printer tot de top van de 
markt hoort. Hij besloot te investeren en de handtekening werd 
tijdens dit interview gezet. Erik: “in deze huidige tijd past een 
productie met hoge kwaliteit en snelheid. Iedere keer dat je die 
stap verantwoord kunt nemen dan moet je dat doen. Voor de 
markt die dit eist en ook om binnen het concurrerende segment, 
wat sign is, je plaats in te kunnen blijven nemen. We hebben veel 
wisselende opdrachten, kleine series verpakkingen en display’s”.

Het Amsterdamse bedrijf Imago betrok een indrukwekkend nieuw pand net voor de lockdown.  

Eigenaar Erik Leemhuis gebruikte de stille periode om het klantcontact te verstevigen en nieuwe  

wegen te zoeken. Met als resultaat dat het bedrijf nu investeert in capaciteit uitbreiding met een  

productiemachine van SwissQprint.

ROERIG
De afgelopen anderhalf jaar was een roerige periode voor 
Erik Leemhuis. Het tekende de verandering die het bedrijf de 
afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Imago heeft zich ontwikkeld 
van drukkerij naar een fullservice sign bedrijf. Begin vorig jaar 
betrok het bedrijf een nieuw groot pand in Amsterdam Noord. 
Net voordat de coronacrisis uitbrak werd het pand opgeleverd. 
“Op Valentijnsdag 14 februari 2020 hadden we hier de opening. 
Een maand later zaten we in de lockdown,” zegt Erik. “het was 
mooi dat we het feestje nog hebben kunnen vieren. De markt 
voor drukwerk stortte daarna in.” Spannend was het niet,” 
vindt hij. “Er waren momenten in mijn leven die spannender 
waren,” zegt hij lachend. “We hebben een aantal bedrijven 
overgenomen, dat was ook risicovol. Als ondernemer moet 
je vertrouwen hebben in je eigen beslissingen. Je moet altijd 
een stap zetten. Banken hadden ook geen vertrouwen in de 
investering in ons nieuwe pand. We moesten het huurpand  
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waar we zaten verlaten. Dus ik had geen onderpand naar de 
bank. Uiteindelijk was er met veel puzzelen toch wat mogelijk. 
Maar dat betekent wel dat je er zakelijk en privé vol in gaat.”

ONTSTAAN
De vader van Erik Leemhuis is 32 jaar geleden het bedrijf 
begonnen. Hij werkte bij de Shell en verzelfstandigde de repro-
afdeling van het Amsterdamse hoofdkantoor van het oliebedrijf. 
Erik nam het bedrijf over in 1999. Het liep gelijk met het einde 
van het contract met Shell, dat toen nog een derde van de omzet 
opbracht. Vanuit de repro investeerde Imago in offsetpersen, 
maar toen dat minder werd koos Erik Leemhuis al vrij snel de 
kant van het digitaal grootformaat. “We zijn constant op zoek 
naar takken in de grafische industrie die overblijven. Daar zijn 
we niet de enige in, je merkt heel duidelijk dat er steeds meer 
aanbieders komen op sign gebied. Ik denk overigens wel dat het 
steeds moeilijker wordt deze markt te betreden. Investeren in een 
printer en het bedienen ervan is niet zo moeilijk. Maar klanten 
vinden die waarde toevoegen en waarmee je een langdurige 
relatie kan aanknopen, dat wordt voor een bedrijf dat nu start in 
de digitaal grootformaat-/beletteringsmarkt steeds moeilijker.”

“WE ZIJN CONSTANT OP 
ZOEK NAAR TAKKEN IN DE 
GRAFISCHE INDUSTRIE DIE 
OVERBLIJVEN".

EVENEMENTEN
Een belangrijk deel van de activiteiten van Imago zit in de markt 
van beurzen en evenementen. Erik stelt dat dit op dit moment 
enorm aantrekt. Begin dit jaar nam Erik een standbouw bedrijf 
over. “Bij dit bedrijf merk je echt dat de beurzen weer volop 
georganiseerd worden. Dat was wel nodig ook. Het heeft veel 
te lang geduurd tot het weer kon. Deze tak heeft het kunnen 
overleven met hulp van de NOW regeling.”
Imago heeft een combinatie van vier bedrijven gezocht die 
hun kracht vinden in de samenwerking in productie, logistiek, 
en ontwerp voor elke bedrijfstak die sign nodig heeft. Zo 
maakt de combinatie ondermeer, winkelinrichtingen, sign voor 
evenementen en standbouw voor beurzen. Daarnaast levert het 
alle vormen van buitenreclame en ook het conventionele druk- 
en printwerk. 

SAMENWERKING
“Eind vorig jaar zat ik achter mijn bureau en dacht; dit is 
waar het om gaat. De samenwerking van deze bedrijven 
heeft de toekomst, daar ga ik vol voor. Onderscheiden kan 
nog steeds door service te verlenen en veel aandacht voor 
je klanten hebben. Daar hebben we dan ook het afgelopen 
jaar vol op ingezet,” vertelt Erik gepassioneerd.
In het totaal werken er 24 mensen bij deze totaalproducent.
“Mijn toekomstplan is de samenwerking in dit pand uit 
te bouwen, ik heb een fantastisch team en daar moeten 
we meer omzet uit kunnen halen. Dat is de focus. Ik 
probeer ook veel bij te leren. Het standbouwbedrijf Plaat 
Reklame en Standbouw (met 18 mensen) dat we hebben 
overgenomen beweegt zich wederom in een heel andere 
markt dan dat ik gewend ben. Dus er is nog genoeg te 
leren,” besluit Erik Leemhuis.
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NOG NOOIT ZOVEEL DYNAMIEK 
IN HET SPEELVELD VAN PRINT- 
MEDIA ONTWIKKELINGEN
Auteur: Peter Luit, Printmedianieuws

Natuurlijk is het logisch dat we ons gevoel over ‘hoe het gaat  
in de branche’ de laatste anderhalf jaar fors hebben laten  
beïnvloeden door de gevolgen van het corona virus. In  
economisch opzicht heeft dat velen geraakt, al dan niet  
met steun vanuit de overheid.

Tegelijkertijd werd een beroep gedaan op de creativiteit en de 
flexibiliteit van ondernemingen. Alles werd op de proef gesteld. 
Kennis, kunde, markten, applicaties, financiën, personele 
omvang, workflows, levertijden en kwaliteit.

Het samenspel met leveranciers en fabrikanten vormde een  
extra uitdaging door hogere kosten voor consumabele,  
energie en logistiek.

Alles bij elkaar is het logisch dat velen het dan lastig vonden en 
vinden om lachend te spreken van ‘uitdagingen’.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST?
Wat is die toekomst dan? Alles moet ook nog eens duurzamer, 
goedkoper en sneller. Hoe dat kan, zie je vooral buiten je eigen 
bedrijfsmuren. Natuurlijk is het noodzakelijk dat je goed zicht 
hebt op de bewegingen van je belangrijkste klanten. Wat 
verandert er in applicaties en oplages bij je grotere klanten,  
maar bekijk ook die klanten die vanaf de elfde plaats na je 
eigen top-10 ook aan het veranderen zijn.

De trend naar steeds meer kleine oplages is al jaren gaande. 
Er komt steeds meer druk op omsteltijden binnen vellen 
offset omgevingen, de kosten van platen, het afval, het 
energieverbruik, de noodzakelijke operator kennis en de juiste 
fit in de workflows laten zien dat offset steeds vaker minder 
geschikt is dan het decennia lang was.

Inkjet heeft in de afgelopen twee jaar een enorme reeks 
ontwikkelingen doorgemaakt. Daar waar ondernemingen enkele 
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jaren geleden nog hun neus ophaalden voor inkjet - het zou 
geschikt zou voor loterijbriefjes - spelen de huidige oplossingen 
precies in op de ontwikkelingen die offset op flinke achterstand 
zetten. Nee, het is zeker niet zo dat offset nu zomaar even 
afgeschreven kan worden. Voor hoge oplages is het nog altijd 
een prima alternatief. Maar keer is wel dat die opdrachten 
vanuit de markt nu eenmaal niet zomaar overal terecht komen. 
De bezettingsgraad wordt dan steeds vaker een dilemma, het 
aanbod is domweg te groot.

SOMMEN MAKEN VOOR INKJET
Natuurlijk vraagt inkjet om een gedegen voorbereiding, 
zeker financieel. Maar je krijgt er heel veel voor terug. Geen 
omsteltijden, veel minder afval, offset kwaliteit tegen lagere 
kosten, zelfde papiersoorten, beter inpasbaar in bestaande 
workflows, beter planbare levertijden en met minder traditionele 
grafische kennis te bedienen. En bovendien ‘geeft’ een inkjet 
oplossingen zeer bruikbare data terug richting een management 
informatie systeem aangaande verbruik van consumabele, 
oplages, snelheden, service momenten en talloze andere data, 
waarmee de aansturing (ook financieel) veel meer grip biedt op 
het samenspel van alle processen.

Fabrikanten van offset machines doen natuurlijk ook hun best 
om machine gegevens ‘terug te geven’ aan MIS omgevingen, 
maar wat oudere bestaande offset oplossingen doen dat niet, 
terwijl juist nu actuele data meer inhoud geeft aan de juiste 
sturing van kosten en opbrengsten mogelijk te maken.

In de komende paar jaar zal inkjet een plek veroveren naast 
offset, waar dat nog kan, maar ook zeker offset zal gaan 
vervangen, waar het een ‘blok aan het been’ gaat worden in 
relatie tot de veranderende klantvraag.

TONER NOG ALTIJD IN GEBRUIK
Binnen veel bedrijven is de combinatie offset/digitaal al jaren 
‘gewoon’. Veelal betreft het op toner gebaseerde oplossingen, 
die aansluiten op de vragen vanuit de markt. Het is echter 
zinvol om steeds de grenzen van je opdrachtgevers blijvend te 
onderzoeken. Stel jezelf de vraag of je huidige processen en 
productie technieken nog wel aansluiten bij de vraag uit de 
markt. De aandacht voor toner gebaseerde systemen is zeker 
niet verdwenen, maar de inkjet ontwikkelingen trekken nu 
eenmaal meer aandacht. En met name ook op het milieu aspect. 
De snelheid waarmee inkjet innoveert voor moderne printmedia 
bedrijven, ligt gewoon aanzienlijk hoger dan de huidige toner 
ontwikkelingen. Maak dus in ieder geval die sommen. Daarmee 
wachten is geen optie, de investering in inkjet misschien nog wel. 
Maar dan ben je in ieder geval voorbereid.

KANSEN
Inkjet biedt dus volop nieuwe kansen. Het is een innovatieve 
technologie om bedrijfsprocessen vergaand te optimaliseren. 
Maak het de klanten zo makkelijk mogelijk hun opdrachten 
in de workflows te kunnen uploaden. Want juist dat stukje 
maatwerk maakt het verschil. Automatisering is maatwerk, 
alleen een standaard set workflowtools biedt de basics, maar 
hetgeen voor klanten gedaan kan worden, wekt vertrouwen 
als dat stukje maatwerk precies doet wat de klant verlangt. 
En nee, dat betekent niet dat iedereen dan maar met een 
webshop moet beginnen. Dat is een groot misverstand. Met 
een gerichte aanpak van de top-20 klanten die voor 80% van 
de omzet zorgen is een webshop niet nodig als u weet wat zij 
van u verwachten. Investeer dan in een modern machinepark, 
maar geef het financiële voordeel niet weg. Verkoop de extra 
flexibiliteit als meerwaarde en houd grip op de kosten in een 
open dialoog met zowel uw klanten als met uw toeleveranciers. 
Als de durf er is om te investeren in inkjet, dan komt ook de durf 
wel om de huidige uitdagingen in de kosten van consumabels, 
energie en logistiek door te berekenen.

En als het moment er nog niet is om de stap richting inkjet te 
maken, neem dan in ieder geval de moeite om steeds weer in de 
volle breedte te monitoren of de combinatie offset/toner blijft 
aansluiten op de vraag van de klant.
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Digitale buitenreclame  Digitale buitenreclame  
sterk groeiende marktsterk groeiende markt

In 2019 was Digital Out of Home Advertising (DOOH) 
goed voor ongeveer 28,3% van de OOH-advertentie-
uitgaven, maar volgens nieuw onderzoek van Alfi denkt 
48% van de reclamemanagers dat dit in 2025 meer 
dan 33% zal uitmaken. Bovendien denkt een op de 
twintig advertentiemanagers dat de uitgaven voor OOH-
advertenties meer dan 40% zullen uitmaken. Dit blijkt uit 
een artikel dat Marketing tribune onlangs publiceerde.

De rijke Heidelberg geschiedenis inspireerde de 
Koreaanse kunstenaar Lee Ji-hee tot het maken van 
een minutieus gedetailleerd, levensgroot papiermodel 
van de Heidelberg-letterpers. Bijgaande afbeeldingen 
behoeven geen toelichting. Dit is welhaast een uniek 
stuk ‘kunstwerk’ te noemen, met zoveel oog voor 
detail. Geniet er gewoon van.

Groninger steigerdoek  
wordt tas
Het kolossale steigerdoek van het stadhuis in Groningen is 
verwerkt tot zo’n duizend tassen. Textielbedrijf en sociale 
onderneming Vanhulley kreeg de print met daarop een 
afbeelding van het stadhuis en geeft het een tweede leven.

Ontmanteling van het steigerdoek voor het stadhuis van 
Groningen. (Foto: Henk Tammens)
Het steigerdoek dat het stadhuis in Groningen tijdens de 
renovatie van het rijksmonument sierde, krijgt een nieuwe 
bestemming. Het 650 vierkante meter grote doek wordt 
door het Groningse textielbedrijf en sociale onderneming 
Vanhulley verwerkt tot tassen. Het doek is in drie delen van 
het gebouw gehaald en wordt grondig schoongemaakt 
voordat het verder wordt verwerkt.

Het gebruikte steigerdoek wordt verwerkt in tassen 
en andere relatiegeschenken, die de gemeente, als 
opdrachtgever van het project, zelf gaat uitdelen.

Heidelberg Letterpress  
gemaakt van papier



Grootste transparante  
LED-scherm van West-Europa
Winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht heeft er een 
eyecatcher van maar liefst 193 vierkante meter bij, de enorme 
glazen façade van de ingang tegenover Utrecht Centraal  
Station is volledig bekleed met een transparant LED-scherm.

Een techniek, waarbij de lichtinval behouden blijft en men  
van binnen nog steeds naar buiten kan kijken. Voor de  
productie en montage tekende Q-lite.

Het winkelcentrum is één van de drukstbezochte plaatsen 
in Nederland met meer dan 140 winkels en restaurants. 
Het transparante LED-scherm is geplaatst in opdracht van 
blowUP media Benelux BV. Er wordt content getoond met 
impactvolle video’s en 3D content. Utrecht is hiermee een 
bezienswaardigheid rijker. Ook internationaal is er al veel 
belangstelling getoond in de locatie, aldus Q-lite

Kwart van  
Nederlanders 
verstuurt 
meer kaartjes

Een kwart van de 
Nederlanders heeft sinds maart 2020 meer 
kaartjes verstuurd dan daarvoor. Dat gebeurt vaak fysiek, 
maar bijna net zo vaak ook via online services. Dit blijkt uit een 
onderzoek van PostNL.

Vooral Nederlanders tot 40 jaar zijn actiever post gaan versturen 
in het afgelopen anderhalf jaar, stelt PostNL vast. “Van de groep 
die actiever post heeft verstuurd tijdens de coronapandemie, 
verwacht een deel dat ook na de coronacrisis te blijven doen.”

Tegenwoordig zijn er verschillende services die het makkelijk 
maken om online een fysiek kaartje te versturen. Van de 
Nederlanders die het afgelopen anderhalf jaar meer kaartjes 
verstuurden, geeft driekwart aan daarbij weleens gebruik te 
maken van zo’n online service. Toch vindt de meerderheid 
(59%) het leuk om een handgeschreven kaartje te ontvangen. 
Dat een kaartje voor een bijzonder moment zorgt, blijkt ook 
wel uit het feit dat 1 op de 3 Nederlanders een ontvangen  
kaart minimaal zes maanden bewaart. Bijna 1 op de 5  
mensen (17%) bewaart een kaartje zelfs jarenlang.

Shoppen met 360 graden-experienceShoppen met 360 graden-experience

De Westfield Mall of the Netherlands is een 
winkelcentrum in Leidschendam met een ‘360 
graden-experience’. Er zijn honderden winkels met 
driedimensionale etalages, een Instagram museum en 49 
digitale schermen van buitenreclame exploitant Ocean 
Outdoor. Xavier Tilman, Managing Director Ocean 
Outdoor Nederland: “De lancering van The Unlimited in 
het prachtige Westfield Mall of The Netherlands vormt 
een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Digital 
Out of Home. The Unlimited is een unieke propositie 
waarin alles wat Digital Out of Home zo krachtig maakt 
bij elkaar komt en niets meer aan de verbeelding wordt 
overgelaten. Het 28m² full motion scherm in het hart 
van Westfield Mall of the Netherlands bevat state of 
the art technologie waarmee verschillende vormen van 
interactie, waaronder augmented reality en interactive 
gaming, eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. 
Ook de recent succesvol geïntroduceerde Deepscreen 
technologie, waarmee 3D campagnes kunnen worden 
vertoond en uitingen echt tot leven komen, behoort tot 
de mogelijkheden.”
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FAMILIE  
De grootvader van Rob is begonnen als huisdrukker van de 
gemeente. Hij zette in de jaren zestig van de vorige eeuw een 
stencilmachine in de huiskamer. Dat leidde tot de bouw van 
een drukkerij en de aanschaf van een offsetpers. In 1980 begon 
de vader van Rob van den Broek samen met zijn broers en 
zussen aan de uitbouw tot een totaal leverancier van grafische 
producten voor de regio. Het was echt een familiebedrijf met 
vader en vier kinderen in het bedrijf. In 2000 kwam Rob in het 
bedrijf die het in 2011 na het overlijden van zijn vader volledig 
zelfstandig voortzette. Door overnames breidde deze lokale 
drukker zich gestaag uit en werd drukkerij Van den Broek 
omgedoopt in Gaaf Grafisch.

HET WAS EVEN STIL
Corona heeft een behoorlijke impact gehad op het bedrijf. “Wij 
maken veel drukwerk voor evenementen en drukken ook de 
dorpskrant. We doen heel veel voor verenigingen en van de 
een op de andere dag viel dat allemaal stil,” vertelt Rob. “Ook 
bedrijven die thuis werken gebruiken minder papier, je merkt 
het echt aan alles. Er werd overal minder gedaan.
De laatste anderhalve maand trekt het weer aan. We kunnen 
goed merken dat evenementen en beurzen weer plaatsvinden.”
Gaaf Grafisch kon deze periode overleven met hulp van de 
NOW regeling. Het personeel is de grootste kostenpost. 
Vastgoed en machines zijn allemaal betaald dus die drukken niet 
op het resultaat. “Het was voor mij goed te overzien, ik kon het 

BRABANTSE TOTAALDRUKKERIJ 
SCOORT IN KAARTJES

Gaaf Grafisch in Wanroij is een drukkerij in het oosterlijk hart 
van Brabant. Omgeven door weilanden is hier nog volop ruimte.  
De omgeving is de vleesproducent van Nederland. Een industrie 
die ook veel werk oplevert voor deze lokale drukker. Eigenaar 
is Rob van den Broek, de derde generatie. Hij scoort opvallend 
goed in online familiedrukwerk.
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goed door laten draaien. Toen in 2020 in maart/april alles op 
slot ging was het ook hier heel stil. Er gebeurde gewoon drie 
weken helemaal niets, zelf de telefoon ging niet. Ik dacht toen 
echt: als het zo gaat dan stop ik ermee.” 

DE MAKERS
Gaaf Grafisch doet ook Sign en klanten kunnen er ook terecht 
voor hun autobelettering. “Ik denk echt dat hier wel een 
toekomst in zit. Ik had heel veel vraag naar kleine oplagen 
stickers. Daar hebben we een machine voor aangeschaft. Daar 
heb ik geen minuut spijt van gehad. Als je er aan begint en je 
zorgt ervoor dat de bestanden goed zijn dan is het ook niet 
echt moeilijk. Steeds meer klanten weten ook voor dit werk de 
weg naar ons te vinden. ”Rob is ook zelf op cursus geweest en 
beplakt nu ook auto’s. Hij werkt volop mee en kan alle machines 
bedienen. De techniek van het maken is echt zijn passie. Met 
commercie houdt hij zich niet zo bezig. Rob:  “Ja, dat doe ik 
eigenlijk veel te weinig. Ik zou meer aan mailingen moeten doen 
en meer actief mijn klanten moeten benaderen. Maar tot nu toe 
wisten ze ons allemaal wel te vinden dus was het ook niet zo 
nodig. Ik ben geen vertegenwoordiger. Als ik dat moet doen ga 
ik een ander beroep zoeken. Laat mij maar producten maken. Ik 
doe ook niet aan relatiebeheer, dat is niets voor mij. We hebben 
ook heel veel vaste klanten.”

KAARTJES ONLINE
Gaaf Grafisch bestrijkt het leveringsgebied tussen Eindhoven, 
Den Bosch en Nijmegen. Het bedrijf is groot geworden met 
familiedrukwerk trouwkaarten, geboortekaartjes en andere 
gelegenheidskaarten. Zij zijn de specialist van de regio met zelfs 
speciaal voor Gaaf Grafisch ontwikkelde kaarten collecties. Tien 

jaar geleden zaten de hele dag klanten aan twee tafels kaarten 
uit te zoeken. Dat is niet meer, maar de kaarten business 
loopt nog steeds erg goed, nu online. In 2010 nam Rob van 
den Broek de website kaartjesdrukken.nl over. Nu heet het 
kaartjescentrum.nl. “Ik heb er een hele lange tijd over gedaan 
om die site opnieuw te ontwerpen; dit jaar komt de nieuwe site 
online. Daar werken we wel landelijk.”
Je zou denken dat deze activiteit veel concurrentie heeft van 
de grote online drukkers, maar dat valt wel mee, zegt Rob. 
“Ik denk dat het een grote markt is en wij worden heel goed 
gevonden omdat wat we doen heel relevant is. We maken 
alleen kaartjes en we begeleiden de klanten actief. Zo kunnen 
onze klanten van te voren een kaartje uitzoeken of laten 
maken, verzendklaar maken. Na de geboorte kunnen ze dan de 
gegevens van het kind doorgeven en wij zorgen ervoor dat het 
kaartje gedrukt en verstuurd wordt. Zelfs ook met accordering 
van een drukproef. We hebben 60 jaar ervaring en we weten 
precies wat klanten graag willen.”

 “IK DENK DAT HET EEN GROTE 
MARKT IS EN WIJ WORDEN HEEL 
GOED GEVONDEN OMDAT WAT  
WE DOEN HEEL RELEVANT IS".
 
Al heel lang is deze Brabantse drukkerij een slapend lid van 
VKGO. “Ik deed er niets mee,” vertelt Rob. Tot ik dit jaar een 
paar mensen sprak over een personeelsprobleem. Toen gebeld 
met Toob, die mij ook geholpen heeft. Hij stimuleerde ook om 
mee te doen. Daarna ook nog een extra zet van Frans van 
Melfoort. Dat was de reden dat ik voor het eerst ben gaan 
kijken op de selfcaredag. Dat is mij niet tegengevallen. Ik vond 
het erg leuk. Je bent een dag weg maar je krijgt er goede 
gesprekken voor terug. Dus zeker voor herhaling vatbaar. Je 
moet de stap een keer maken. Het personeel krijgt overal vrij 
voor, maar zelf gun ik het mezelf nooit. Die knop moest een 
keer om.”



16 SEPTEMBER 2021

SELFCAREDAG  
GOED BEZOCHT

FunFun  

De legerjeeps uit 40-45 hadden natuurlijk 

geen kwetsbare delen. Dubbel klutsen, zonder 
stuurbekrachtiging raggen over de zandwegen. 
Niet kapot te krijgen maar ook niet zo heel 
makkelijk te bedienen. Wel een reden voor heel 
veel fun in de Jeep.

OntspannenOntspannen  

Het werd een relaxte middag met veel tijd voor ontspannen 
activiteiten. De elektrische choppers en steps waren voor velen een 
nieuwe ervaring. Voor iedereen goed te doen die de plassen wist te 
ontwijken. Bij enkelen bleek dat de elektronica van de chopper toch 
niet zo heel goed tegen water kon wat tot directe stilval en een half 
uurtje wachten op de reddingsdienst betekende. 

Voor het eerst na anderhalf jaar kon VKGO weer een evenement organiseren. Op 

16 september 2021 waren circa 35 leden aanwezig op de traditionele Selfcaredag.
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EnthousiastEnthousiast
Met legerjeeps en e-choppers trokken de bezoekers 
door de Peel. Een uitstekende gelegenheid voor de 
leden elkaar beter te leren kennen en kansen op 
onderlinge samenwerking te onderzoeken. Al snel 
bleek dat veel ondernemers de coronaperiode gebruikt 
hebben om nieuwe activiteiten te ontwikkelen, die vol 
enthousiasme gedeeld werden.

EtenEten
Een goed verzorgde zelfdoe barbecue sloot de dag af. Een 
uitstekende gelegenheid voor nakaarten en een gesprek 
dat wat dieper ging. Met name over de toekomst en het 
ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten waren een 
dankbaar gespreksonderwerp.

PratenPraten
Opvallende nieuwe ondernemers-
activiteiten gingen in de richting 
van verpakking en interieur. Nieuwe 
leden, en ook leden die de bedrijfstak 
al hadden verlaten, waren aanwezig. 
De binding met de grafische industrie 
is groot, zo blijkt. Over de toekomst 
zijn de bezoekers optimistisch. Vrijwel 
iedereen ziet een aantrekkende markt 
richting het najaar.



VELDHUIZEN GRAFISCH EFFECT 
ONTDEKT NIEUWE MARKT
Gerhard Veldhuizen betrok twee jaar geleden een nieuw gebouwd pand in Barneveld. Een fabriek met een opvallend 
industrieel design met heel veel ruimte. Nu gebruikt Veldhuizen Grafisch Effect de bovenste verdieping als toonzaal  
van het nieuwste product: akoestische wandbekleding gemaakt van recyclede petflessen.
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NIEUW PAND
Het was niet het ideale moment om een nieuw pand te 
betrekken met een gepland open huis in maart 2020. Maar 
Gerhard schakelde snel. Richtte zich op plexiglas en stickers en 
trok het bedrijf door de moeilijke periode heen. Toen kwam er 
ineens iets heel nieuws op zijn pad.

PET-VILT
Tijdens een onderzoek naar materialen voor een 
bewegwijzeringssysteem voor een school liep Veldhuizen 
tegen Pet-vilt aan. Een product dat gemaakt is van gerecyclede 
petflessen. “De wandbekleding voelt als vilt ,maar is in feite 
duurzaam geproduceerd plastic. Het heeft een hoge akoestische 
demping en is opnieuw te recyclen,” zegt Gerhard. “Ik heb het 
in water gelegd en het zuigt wel vol, maar zet niet uit. Het is 
brandvertragend. Ik heb het met de brander thuis geprobeerd, 
het ontvlamt niet. Je kunt het snijden en printen. Dan is er veel 
mogelijk en het is in 36 kleuren te verkrijgen.”

CREATIVITEIT
Het meeste werk dat Veldhuizen nu doet met deze innovatieve 
wandbekleding is snijden en daarmee teksten of figuren 
samenstellen. Er is behoorlijk wat creativiteit nodig om de  
mooie resultaten die het bedrijf produceert te ontwerpen. 
“Daarvoor hebben we aardig wat ontwerpers in huis,” vertelt 
Gerhard. Om erop te printen heeft het materiaal geen aparte 
behandeling nodig. 

 
 

Veldhuizen Grafisch Effect mocht meedenken met een plan 
voor bewegwijzering en de aankleding van een school na een 
ingrijpende verbouwing. Al zoekende kwam de ontwerpafdeling 
met het nieuwe materiaal. Door dat creatief in te zetten 
haalde Veldhuizen de order binnen. Het gaat verder dan 
bewegwijzering. Door vormen in de wandbekleding te maken 
kregen de verschillende ruimtes een eigen identiteit. Het project 
had meer weg van interieurdecoratie dan van conventioneel 
grafisch werk. 

NIEUWE ACTIVITEIT
Gerhard: “Toen ik dat zag en het gegeven dat het duurzaam 
is hebben we besloten er een aparte activiteit van te maken 
waar we nu breder de markt mee op willen. Ik heb besloten een 
container van platen te bestellen direct bij de leverancier en dat 
ligt hier nu. Omdat Veldhuizen Grafisch Effect al veel werk doet 
in buitenreclame en carwrapping is er personeel in huis die het 
beplakken van de wanden en samenstellen van de delen voor 
zijn rekening neemt. 

TACITO
Gerhard: “Wij denken mee met de klant en maken ontwerpen 
op maat. Dat is de insteek van het bedrijf. Niet alleen productie 
maar ook creativiteit willen we aan onze klanten aanbieden. De 
interieur branche is een interessante groeimarkt. Om die markt 
te betreden zoeken we nadrukkelijk samenwerking met niet 
alleen interieurbouwers en ontwerpers, maar ook met grafische 
bedrijven die nieuwe wegen in willen slaan. De machines om te 
snijden en te printen hebben we in huis en in onze showroom 
kunnen klanten de beleving meekrijgen. Ook willen wij 
ondersteunen in het ontwerp en grafische creativiteit.”
De nieuwe activiteit van Veldhuizen heet Tacito. Onder die 
naam heeft het bedrijf onlangs een website gelanceerd die zich 
specifiek richt op duurzame akoestische wandbekledingen van 
pet-vilt. Daarbinnen is ruimte voor resellers die via de webshop 
kunnen bestellen. Die resellers kunnen in interieur sign of in de 
grafische industrie actief zijn. 

Veldhuizen Grafisch Effect is een allround grafisch bedrijf, 
dat gelooft in het effect van grafische vormgeving. In de 
kracht van een sterk beeld, dat raakt en de doelgroep in 
beweging zet. In vormgeving die het merk versterkt en 
die consistent is in zijn uitstraling. Met aandacht voor de 
doelstellingen van de klant bereiken ze het juiste effect 
door de juiste grafische uitingen in te zetten. Of het 
nu gaat om drukwerk, print, sign, reclame, displays of 
verpakkingen. Zij zetten het bedrijf op de kaart.

OVER VELDHUIZEN 
GRAFISCH EFFECT



WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2022

NAMENS HENK, NIELS & TOOB

DE VKGO WERKT FIJN SAMEN MET DEZE  PREFERRED SUPPLIER

21 JANUARI 2022
ALV | GRAFISCH NIEUWJAAR 

CANON - DEN BOSCH

VOORJAAR 2022
“EXPERIENCE TACITO”

VELDHUIZEN GRAFISCH EFFECT

JUNI 2022
“DE 24 UURS PRINTMARATHON”

SEPTEMBER 2022
“SELFCAREDAG”

NAJAAR 2022
“EXPERIENCE BEAUJOLAIS PRIMEUR, BIJ DE BUREN”

Voor in de agenda!
Voor in de agenda!  


