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EEN INTENSE KLEURBELEVING
WalltexPro is een textielbehang gemaakt van 100% polyester in combinatie met een sublimatie print. Wat ons betreft ligt hier de toekomst! De
samenstelling van textiel met sublimatie technieken heeft namelijk een groot aantal voordelen als je het vergelijkt met UV en latex print.
Zo is WalltexPro een duurzaam alternatief én staat het garant voor een unieke en hoogwaardige look. Daarnaast zorgt de matte uitstraling voor een
intense kleurbeleving, omdat het licht er niet op reflecteert.

BEHANG DAT TEGEN EEN STOOTJE KAN
WalltexPro is naadloos verkrijgbaar en uitermate geschikt voor
commerciële toepassingen, beurzen en andere openbare
ruimtes. Met z’n waterafstotende en kras- & stootvaste
eigenschappen kun je het zelfs op plekken gebruiken waar de
muren nét even iets meer te verduren hebben.

EENVOUDIG AANBRENGEN
Prettig voor de behanger en de eindgebruiker is dat WalltexPro
geurloos is. Daarnaast scheurt of kreukt het behang niet. Dit
maakt het aanbrengen snel, gemakkelijk en zonder risico op
beschadigingen.
Ben jij ook overtuigd? Ga dan naar probo.nl/walltexpro.
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Uitdagend, het beste woord voor de ontwikkelingen in onze markt. Uitdagend in de positieve
zin van het woord als het gaat om de kansen
om omzet en winst van het bedrijf te laten
groeien. Die kansen zijn er volop als je erin
slaagt om het werkterrein uit te breiden in de
richting van de kleinschalige maakindustrie of in
toepassingen voor interieurdecoratie. Zover
hoeft je niet altijd te gaan want in de
traditionele reclametoepassingen liggen
genoeg uitdagingen te wachten waarmee
omzet en winst kan worden verbeterd.
Efficiency is hier het toverwoord. Meer doen
met dezelfde mensen en middelen, maar ook
het verminderen van verspilling.
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Er is nóg een reden dat kritisch kijken naar de
eigen bedrijfsvoering loont: schaarste. Het
tekort aan bekwame vakkrachten is een
belangrijke reden waarom bedrijven op dit
moment soms ongewild pas op de plaats
maken. Het vormt een uitdaging voor veel
ondernemers. Een mogelijke oplossing ligt in
het efficiënter maken van het bedrijfsproces.
Sommige routines in het werk zouden door de
computer overgenomen kunnen worden. Dat
geldt niet alleen voor de werkvloer maar ook
voor het bedrijfskantoor. Hoeveel keer per
week reken je min of meer dezelfde offerte uit
voor het maken van enkele bordjes, het
bestickeren van een etalage of auto? Hoeveel
keer per week doe je een bestelling en wordt er
een vergelijkbare order aangemaakt? Slimmer
inzetten van software, zowel op de werkvloer
met workflow automatisering, als in het
bedrijfskantoor met automatiseren van alle
routinetaken, bespaart geld en arbeidsuren.
Kent u het effect: het telefoontje een uur nadat
de montageploeg is vertrokken. “We missen
een onderdeel.” Ja, dat onderdeel dat elke keer
weer met de hand op de orderbon werd
bijgeschreven, maar nu effe vergeten.
Schaarste speel niet alleen bij personeel een
rol, maar ook bij grondstoffen. De aantrekkende economie zorgt ervoor dat vooral kunststoffen duurder zijn geworden. Een extra reden om
verspilling tegen te gaan.

Er komen meer uitdagingen op uw weg, dit
jaar. Zo zullen signbedrijven te maken krijgen
met een kritische overheid als het gaat om CO2
reductie. Daarover hebben we in dit nummer
alvast een inleiding geschreven.
Over uitdagingen gesproken. Beurzen en
evenementen drukken sterk hun stempel in dit
nummer met zowel een terug- als vooruitblik.
Terugblikken doen we onder meer naar de
drieklapper van PSI, ProTex Expo en viscom in
Düsseldorf. Maar ook bezochten we de
Heimtextil in Frankfurt.
Terugblikken en vooruitblikken doen we ook in
het eerste deel van ons eigen Trend rapport.
Daarnaast kijken we zoals gebruikelijk binnen
bij een aantal bedrijven. Het blijft altijd weer
leerzaam om te zien hoe ondernemers met
dezelfde bedrijfsmiddelen tot heel andere
resultaten komen of er juist voor kiezen om een
niche markt op te zoeken en daarvoor
afwijkende technieken gebruiken.
Veel leesplezier ook in 2019.
Herman Hartman,
hoofdredacteur SignPro Benelux
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Digital Signage
op de korrel
Fotografie Henk Rougoor | Tekst Herman Hartman

Elders in dit nummer leest u een verslag
over Integrated Systems Events, een
internationale vakbeurs waar het gebruik
van beeldschermen en projectoren voor
digital signage toepassingen een belangrijk
onderdeel is van de beurs. Aan ISE wordt
vaak ook een culturele evenement gekoppeld waarbij projectie in de openbare ruimte
wordt toegepast. Ook dit jaar was dat het
geval. ISE is ook een goed moment om eens
te inventariseren waar je digital signage
terug vindt in het stadsbeeld.

ISE en RAI Amsterdam werken samen bij deze
projectie op de gevels van het nieuwe Amsterdam
RAI hotel.

8

Het gebruik van digitale schermen in de openbare ruimte blijft een regelmatig terugkerend punt
van discussie, zowel in Amsterdam als daarbuiten. De vraag die steeds weer terugkomt is in
hoeverre digital signage gewenst is in de
openbare ruimte, of leiden beeldwissels of zelfs
bewegend beeld te veel af en is er als het donker
is sprake van lichthinder? Een vergelijkbare
discussie voltrekt zich rond openbaar vervoer
locaties waar beeldschermen ook op meer
plaatsen terugkeren. In Amsterdam worden er nu
mupi’s weggehaald uit het stadscentrum. In de
nieuwe Noord/Zuid metrolijn slaan ze het stadium

van gedrukte affiches over en worden er vanaf juli
2019 zo’n 90 schermen geplaatst die ook een rol
kunnen spelen in de informatievoorziening aan
reizigers (daar waren de nu in het centrum van
Amsterdam aanwezige mupi’s ook mede voor
bedoeld).
Terwijl het openbaar bestuur worstelt met vragen
over dit fenomeen komen er steeds meer
schermen bij in het stadsbeeld doordat winkels
steeds vaker één of meer schermen bij de ingang
of in de etalage plaatsen. Oordeel zelf over de
hier verzamelde beelden. •

Destijds was dit megascherm op het Rembrandtplein een van de eerste digitale schermen. Het kwam er pas na een
lange procedure en werd al eens een keer vernieuwd.

In steeds meer winkels en etalages: digitale
schermen met bewegend beeld. Hier Albert Hein op
de Nieuwmarkt.

Mupi’s met bewegende beelden in Centrum Amsterdam hebben waarschijnlijk hun langste tijd gehad. Verschillende
mupi’s kunnen ook een actuele stadsplattegrond laten zien.

Digital Signage in winkelcentrum Stadshart Amstelveen waaronder een 113 inch scherm.

Station Zuid. (zie ook onderstaande link naar een
artikel in NRC)

Led scherm op Zuidplein bij Station Zuid in Amsterdam.
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SHOP!
one (s)top webshop
www.maegis.nl

Nu ook online het vertrouwde Maegis gevoel.
Wij staan voor een persoonlijke benadering en luisteren graag naar jouw ideeën en
plannen. Samen zoeken naar de juiste productoplossing, dat is onze invulling van een
persoonlijke relatie met onze klanten. Dit alles is nu ook online te ervaren, volledig
geautomatiseerd. Van order tot levering met Maegis gevoel!

Midzomerweg 51

T: +31(0)53 460 90 50

E: info@maegis.nl

7532 SW Enschede

F: +31(0)53 460 90 51

I: www.maegis.nl

Productnieuws

Agenda 2019

Nieuwe metallic UV-inkt Mimaki

2019

Mimaki Europe brengt een nieuwe UV-uithardende metallic inkt op de markt onder de naam
MUH-100-Si. De nieuwe inkt verbreedt Mimaki’s
productaanbod en verlegt naar eigen zeggen de
grenzen van grafische expressie via gewone
UV-flatbed-inkjetprinters. De nieuwe UV-uithardende inkt past in Mimaki’s ideologie van
‘nieuwe technologie voor het creëren van de
volgende generatie digitaal printen’. Daarnaast
is het een voorbeeld van hoe digitale printtechnologie op een zeer efficiënte manier nieuwe
creatieve ideeën mogelijk maakt.
De MUH-100-Si metallic inkt is gemaakt door
een schitterend pigment door de inkt te
mengen. De inkt is beschikbaar voor gebruik
met de UJF-7151plus-printer, en kan voor een
breed scala aan toepassingen gebruikt worden,
zoals papiercontainers, films en noviteiten.

App voor multibrand-kleuren
swatches
Spandex ontwikkelde een gratis app die klanten
met één druk op de knop toegang geeft tot alle
digitale kleuren swatches van toonaangevende
merken, die vanuit de app direct besteld kunnen
worden. De ColorBox-app bevat alle toonaangevende merken van Spandex, waaronder 3M,
Oracal, Mactac en ImagePerfect. Producten zijn
eenvoudig vindbaar op serie, kleur, productnummer, naam of toepassing.
Naast de uitgebreide verzameling kleuren geeft
de Spandex ColorBox-app de gebruikers
eenvoudig toegang tot productinformatie,
technische datasheets en de webshop. Het
biedt klanten ook een functie voor colormatching waarmee de gebruiker een kleur kan
fotograferen waarna de app de beste colormatch vindt in het assortiment van Spandex. De
gratis app kan worden gedownload uit zowel de
app-stores van Apple als Android.
Meer informatie: www.spandex.com/colorbox of
bel +31-318530111.

13 t/m 14 maart
RapidPro 2019
Koningshof Veldhoven
Oplossingen rond vragen over ROI op
investeringen in Additive Manufacturing en
prototyping.
www.rapidpro.nl

Krasbestendige block-out
displayfolie voor banners en
roll-up systemen
Met FILMOprint NoLite DIAMOND introduceert
Filmolux een polyester folie voor roll-up systemen en displaytoepassingen. Het is volgens
Filmolux een milieuvriendelijke keuze, met
optimale blockout- en krasbestendige eigenschappen.FILMOprint NoLite DIAMOND is een
175 μm polyester folie voor de toepassing in rollup systemen en banners. Door de zilveren
backing is de folie volledig blockout. FILMOprint
NoLite DIAMOND heeft een krasbestendige
coating en een uitstekende vlakligging.
FILMOprint NoLite DIAMOND is verkrijgbaar op
rollen van 30 meter in de breedtes 91,4 cm, 127
cm en 152,4 cm. Geschikt voor het printen met
eco-solvent-, latex- en UV-uithardende inkten en
100% PVC-vrij.

20 t/m 22 maart
NK voor beroepen
RAI Amsterdam
www.worldskillsnetherlands.nl
26 t/m 28 maart
Sign & Print Expo
Evenementenhal Gorinchem
www.signprintexpo.nl
2 t/m 4 april
Sign & Digital UK
NEC, Birmingham
www.signuk.com
16 april
The Next product
Mikrocentrum Veldhoven
Digitale productinnovatie
https://mikrocentrum.nl
14 t/m 17 mei
FESPA Global Print Expo
Messe München
www.fespaglobalprintexpo.com
20 t/m 26 juni
ITMA 2019
Fira de Barcelona, Spanje
https://www.itma.com

Durst Tau 330 RSC E label
UV-inkjet voor betaalbare
productie
Durst introduceert de Tau 330 RSC E
UV-inkjet single-pass-labelpers die naar
eigen zeggen betaalbare digitale productie
voor een toenemend aantal printbedrijven
mogelijk maakt. Het model is speciaal
gericht op kleine en middelgrote bedrijven
en kan worden opgewaardeerd tot de
volledige Durst Tau RSC-hogesnelheidspers met 8 kleuren en een snelheid tot 78
meter per minuut. De Tau RSC E profiteert
van Durst's RSC-technologie. De native
resolutie van 1.200 x 1.200 dpi in combinatie met de kleinste druppelgrootte van 2 pl
levert volgens Durst foto-achtige kwaliteit.

25 t/m 26 september
Kunststoffenbeurs
Koningshof Veldhoven
www.kunststoffenbeurs.nl
Ga voor meer evenementen naar signpro.nl
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Kornit Atlas, platform
direct-to-garment-printen

Roland introduceert DtG printer

Kornit Digital kondigt de lancering van
de Kornit Atlas aan. Na de Storm HD6
en Avalanche HD6/HDK van Kornit is
de Atlas de eerste versie van het
nieuwe platform voor direct-to-garment-printen van het bedrijf. De Kornit
Atlas is een systeem voor de superindustriële textielprintbedrijven. Hij is
ontwikkeld voor een jaarlijkse productiecapaciteit van max. 350.000
afdrukken en optimaliseert de productie-efficiëntie en gebruikskosten. Het
systeem is uitgerust met nieuwe recirculatie-printkoppen en werkt met nieuw ontworpen inkt,
NeoPigment Eco-Rapid. De Atlas is uitgerust met een verbeterde versie van de HD-technologie van
Kornit, aangevuld met professionele RIP-software (Raster Image Processing). De NeoPigment
Eco-Rapid inkt heeft een opaciteit van de witte inkt die volgens Kornit die van traditionele zeefdrukinkt evenaart en voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen op meerdere soorten stof. Dankzij
zijn toegenomen kleurengamma en verzadiging krijgt men diepe, volle tinten met de juiste overeenstemmende steunkleur. De nieuwe inkt beschikt over het Oeko-Tex Eco-Passport-certificaat en is
vooraf goedgekeurd door GOTS. De inkt wordt geïntegreerd met nieuwe Storm HD6- en Avalanche
HD6/HDK-systemen en wordt ook toegevoegd aan bestaande Kornit HD-systemen.

Roland kondigt de lancering aan van de
VersaSTUDIO BT-12 desktop direct-to-garment printer voor het rechtstreeks printen op
producten op katoenbasis, zoals t-shirts,
draagtassen en textielinterieurproducten. De
BT-12, ontworpen voor on-demand personalisatie, is vanaf april beschikbaar.
De BT-12 is een A4-printer en wordt geleverd
met Roland Design Software en een gebruikersinterface die de gebruikers in staat stellen
ontwerpen te maken met minimale training. De
artikelen bevinden zich tijdens het printen en
afwerken in cassettes, zodat de veiligheid van
de operators en klanten gewaarborgd is.

SwissQprint aan de rol
In mei presenteert swissQprint haar eerste
speciale roll2roll printer op FESPA in München.
Dit belooft een interessante aanvulling te zijn op
de high-end flatbedprinters waar de Zwitserse
fabrikant al om bekend staat, aldus het bedrijf in
een persbericht. "Een nieuwe mijlpaal", zegt Reto
Eicher, CEO van swissQprint, de ontwikkelaar en
producent van grootformaatprinters. "Ons doel bij
deze printer is om te voldoen aan de huidige
trends en gebruikers een efficiënt gereedschap te
bieden." Technische specificaties over het nieuwe product worden op Fespa bekendgemaakt. Wat we
wel weten is dat deze printer naar de naam ‘Karibu luistert en een aanvulling is op het bestaande
swissQprint flatbed-assortiment.

ISCA exclusief leverancier
Elastifix
ISCA wordt exclusief leverancier van ElastiFix
spanners. Door dit partnership kan Elastifix zich
meer richten op innovatie en export terwijl ISCA
de signbedrijven ook kan voorzien van
spandoekframes, buizen en koppelingen. Dit
partnership is door Esther Manné, die recentelijk Elastifix heeft overgenomen, geïnitieerd.

Inzake
Peak UK Roland Hero 2018
Peak UK is verkozen tot Roland Hero 2018. Daarnaast werden ook één Judges' Special
Mention- en drie Highly Commended-titels toegekend. De Roland Hero Awards zijn in het
leven geroepen om erkenning te geven aan de gebruikers van Roland-systemen, om de
veelzijdigheid van de grafische industrie in de kijker te zetten en om de belangrijke rol van
de mensen in deze boeiende sector aan te tonen, aldus het bedrijf. Peak UK (Derbyshire)
is een bedrijf voor kajakkleding. In de schaduw van 's werelds eerste moderne textielfabriek richtte voormalig kano slalom atleet Pete Astles Peak UK op om de kledingproducten in deze markt te verbeteren op het vlak van pasvorm, kleur en technische prestaties.
Astles bouwde zijn bedrijf vanaf de basis op. Nu verkoopt hij zijn producten internationaal.
Met behulp van een Roland Texart-dye-sublimatieprinter creëert hij aantrekkelijke,
technische kleding die hij van branding voorziet voor klanten zoals olympische medaillewinnaars. De groei van zijn activiteiten gaat onverminderd voort. De winnaar werd op 10
januari 2019 gekozen op een evenement in Geel, België. De drie juryleden waren
president van FESPA Christian Duyckaerts, bestsellerauteur Beth Kempton en Roland DG
EMEA's Head of Marketing Gillian Montanaro.

jury vlnr: Gillian Montanaro, Christian Duyckaert and
Beth Kempton.
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Vink 50 jaar
50 jaar geleden besloot de heer Vink, toen al een
aantal jaren succesvol bezig met de handel in
kunststoffen in Didam, de grens over te steken
en zijn bedrijf uit te breiden naar België. Op 27
januari 1969 opende M.A. Vink PVBA haar
deuren in Mechelen. Het duurde niet lang of de
Mechelse vestiging barstte uit haar voegen zodat
er in 1974 noodzakelijkerwijs moest uitgeweken
worden naar een ruimer pand, gelegen in het
Industriepark van Heist-op-den-Berg. Inmiddels
maakt Vink België net als de zusterorganisaties in
Nederland Vink VTS en Vink Signs & Graphics
deel uit van de ‘Plastics Family’, één van de
grootste onafhankelijke kunststof distributiebedrijven ter wereld, met vestigingen in 16 Europese
landen, maar ook in de Verenigde Staten,
Canada, Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland.
Vink België maakt een omzet van ruim 57 miljoen
euro en telt 175 medewerkers. Het nieuwe jaar
werd alvast sterk ingezet met de uitbreiding van
de bedrijfsterreinen met extra 1,2 ha, die ruimte
creëert voor verdere expansie.

Massivit 3D opent Europees
Democentrum
Massivit 3D Printing Technologies richt
zich op een toename van de verkoop,
aangedreven door een EMEA-brede
toename van de belangstelling voor
3D-printen, met de opening van een
nieuw democentrum in België. In
samenwerking met de lokale dealer
Digital Dot, opent Massivit 3D het nieuwe
centrum van 160 m², naast de belangrijkste luchthaven van Brussel, om zijn
grootformaat 3D-printoplossingen te
presenteren. Onsite kunnen bezoekers
live 3D-afdruksessies ervaren op zowel
een Massivit 1800 Flagship 3D printer als
een Massivit 1500 Exploration 3D-printer
in een afdruksnelheid van maximaal 35
cm / 13,7" op de Z-as per uur.

Durst print behangontwerpen David Oian

L * A * B * kleurbeheerfunctie bij
FESPA Global Print Expo 2019
Het programma voor bezoekers van FESPA
Global Print Expo 2019 (München, 14-17 mei)
wordt uitgebreid met de introductie van Color
L*A*B*, een nieuw conferentieprogramma om
bezoekers te helpen bij het verbeteren van hun
kleurmanagementpraktijken.
Het Color L*A*B* bevindt zich in hal B4 en biedt
bezoekers naar eigen zeggen een gestructureerd overzicht van alle afzonderlijke elementen
die bijdragen aan professioneel kleurbeheer,
waaronder monitoren, meet- en kalibratiegereedschappen, lichtbakken, hard copy en soft
(beeldscherm) proofing. De doorlopende
showcase omvat technologieën van een reeks
gespecialiseerde leveranciers. Er worden live
demonstraties gegeven om verschillende
afgedrukte resultaten in verschillende media te
illustreren. Bezoekers kunnen deelnemen aan
gratis, vooraf te boeken Color L*A*B* -rondleidingen met kleurmanagement-consultant Paul
Sherfield, die de processen uitlegt en vragen
beantwoort. Het aangrenzende conferentiegedeelte biedt gratis educatieve presentaties van
een reeks van materiedeskundigen.

De exclusieve behangontwerpen van David Qian kosten gemiddeld £ 150 per m2 en zijn aangepast
om te voldoen aan de eisen van grote merken waaronder talloze vijfsterrenhotels over de hele
wereld. Een snelle groei van het digitale drukwerk en een verlangen dichter bij de Amerikaanse
klanten te zijn, leidde ertoe dat Qian naar Nottingham verhuisde en een productiehub opzette om zijn
activiteiten in het Verenigd Koninkrijk te laten groeien en uit te breiden naar Europa. De op maat
gemaakte en op bestelling gemaakte handschilderijen en
geborduurde muurbekledingen combineren oude oosterse
artistieke tradities met westerse en hedendaagse esthetiek.
D'Arts, het digitale drukkerijmerk, is uniek omdat traditionele
handschilderingen artistieke details toevoegen aan de uitstekende printkwaliteit van de Durst P10 160 met heavy duty rol in
Nottingham. Qian: "Bij een vorig systeem hadden we problemen met het matchen van kleuren, wat ons tijd en geld kostte.
Maar de Durst-machine was een absolute openbaring. We zijn
erg tevreden met de hoogwaardige kwaliteit van de P10."

Simian bouwt door
Schiphol Privium brengt noorderlicht naar P1 op Schiphol
Schiphol Group is continu bezig met het optimaliseren van hun dienstverlening en heeft de
ambitie om de beste Europese luchthaven te zijn. Schiphol Privium één van serviceprogramma’s
voor de reizigers waarmee Schiphol Group zich wil onderscheiden. In 2018 heeft het Schiphol
Privium programma een nieuwe huisstijl gekregen, waarbij het noorderlicht centraal staat.
Aangezien het noorderlicht een dynamisch en optisch lichtspektakel is, bedacht Schiphol Group een lichtobject dat de bezoeker
van de parkeergarage P1 een bijzonder gevoel laat ervaren bij het
inrijden van de parkeergarage. Armada Janse zorgde voor de
vertaalslag. Nu siert een lichtgebogen wand van vijf meter breed
en met een golvende hoogte die varieert van 1,5 tot 2,3 met met
verlichte staanders één van de opritten van de parkeergarage. De
staanders zijn voorzien van dynamische ledverlichting die de het
noorderlicht nabootsen. Aan de voorzijde prijken de verlichte
letters ‘PRIVIUM’ die samen met de achtergrond een spectaculair
geheel vormen. Ook overdag, in onverlichte toestand, toont het
object middels een folieprint het noorderlicht. De weg naar dit
ware kunstwerk wordt bij inrijden van de parkeergarage aangegeven middels een tweetal kleinere lichtobjecten, welke eveneens
een glimp van het noorderlicht laten zien.

De uitbreiding van de in 2007 opgerichte online
drukkerij Simian, het moederbedrijf van
Reclameland, Drukland en Flyerzone neemt
serieuze vormen aan. Het bedrijf is volop aan
het bouwen op de 25.000m² grond die vorig
jaar is bijgekocht. De bouwwerkzaamheden
vinden plaats naast het huidige pand in
Westerbroek. De uitbreiding is een logisch
antwoord op de groei van het bedrijf dat zichzelf
de afgelopen twee jaar zag groeien van 60 naar
125 medewerkers. In mei 2016 is Simian naar
Westerbroek gekomen en qua bedrijfsruimte
verviervoudigd; van 2000 m² naar 10.000 m².
Johan Wiersema, interne projectleider bij Simian
en begeleider van de bouwwerkzaamheden,
herinnert zich dat nog goed. ”Dan kom je
binnen in zo’n nieuw pand en verwonder je je
over hoe groot de ruimte is. Nog geen 3 jaar
later barst je bijna uit je voegen.”
De extra ruimte is nodig om alle machines onder
te brengen en om in de verwachte groei te
voorzien.
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Expanding your production capacity
D3 BHS150 Board Handling System
Bridge-free stacking

Stack height of 1.5m

Automatic job retrieval

Watch the new
BHS150 in action

Your ﬁrst choice in digital cutting.
Zünd Benelux B.V.
Meerheide 109
NL-5521 DX Eersel

T +31 497 517 873
F +31 497 517 955

infobenelux@zund.com
www.zund.com

Studiereis Las Vegas
SI’BON organiseert van 22 t/m 29 april as. weer een studiereis naar Las Vegas. Centraal staat het bezoek aan de International Sign Expo,
een brede signbeurs waar grote fabrikanten en kleine toeleveranciers voor een sprankelend geheel zorgen. Ook zal een bezoek worden
gebracht aan een signbedrijf. Deelnemers aan de reis krijgen een rondleiding op The Strip en worden in de gelegenheid gesteld alle themahotels met hun casino’s en entertainment van binnen te bekijken en te beleven. Tevens staat een bezoek aan Freemont Street (spectaculaire
licht- & geluidshow met ledtechniek op een 480 meter lange overkapping van het oude gokcentrum) op de agenda.
Een interessante reis waarbij men collega’s uit de branche leert kennen, ideeën opdoet en veel kan zien.
Voor meer info en inschrijven: SI’BON, tel. +31(0)252 621 831

Mensen
Lammert Stavast en Andries Knol
Franchisenemer van het Jaar
Tijdens de 23ste Multicopy Conventie hebben Lammert Stavast en Andries
Knol de Franchisenemer van het Jaar ‘Gerard L. Slot’ Award 2018
ontvangen. Stavast en Knol zijn eigenaar van Multicopy The Communication Company in Drachten. “Lammert en Andries vallen op doordat zij echte
ambassadeurs zijn die de Multicopy-formule goed voor het voetlicht
brengen. Zij investeren zelf dan ook in kennis en uitstraling en lopen voorop
met innovaties zoals meubels van karton. Zij zijn continu bezig om hun
bedrijf, dat al 36 jaar bestaat, aan te laten sluiten bij datgene waar de markt
om vraagt. Dat dit werkt blijkt wel uit hun omzetgroei van het afgelopen jaar
en de sterke band die zij met hun opdrachtgevers hebben. Zij zijn met recht
Multicopy The Communication Company", aldus Gerard Slot, citerend uit
het juryrapport. De Award is sinds dit jaar vernoemd naar de gever, Gerard
Slot. Dit als erkenning en dank voor de vele jaren dat hij aan het succes van
de Multicopy-formule heeft gewerkt. Dit doet hij nog steeds, maar dan als
consultant en ambassadeur.

Breemes salesmanager Vink VTS

ColorGATE benoemt
cVP Sales en Business Development
Na de overname door Ricoh versterkt het Duitse softwarebedrijf
ColorGATE Digital Output Solutions GmbH haar organisatie
verder. Vanaf januari 2019 sluit Wilfried Kampe zich aan bij
ColorGATE in Hannover als Vice President Global Sales. Hij heeft
meer dan 20 jaar ervaring in de grafische industrie. Hij was
getuige van de ontwikkeling van de eerste digitale printsystemen
in de tweede helft van de jaren negentig en voegt volgens
ColorGATE grote ervaring toe met de hardware- en softwarekant
van deze industrie en een groot internationaal netwerk voor het
team.

Edwin Breemes is in dienst getreden bij sign & digital leverancier Vink
VTS. Samen met Chris Klok, Profit Center Manager, zal Vink VTS worden
aangestuurd door deze twee heren.
Breemes is 16 jaar geleden begonnen bij Sign Top. Hierbij heeft hij veel
ervaring opgedaan in het leiding geven aan het hele bedrijf. Ruim een
jaar geleden is Sign Top overgenomen door Maegis, waar hij ook met
veel plezier heeft gewerkt. Een nieuwe uitdaging vond hij bij Vink VTS. “Ik
ken Vink VTS al jaren. Nadat ik een keer had gesproken met Chris was
mijn interesse gewekt. Ik zag dit als een passend avontuur dat ik graag
samen met Chris Klok aan wilde gaan”, aldus Breemes. Hij is verantwoordelijk voor de binnen- en buitendienst en marketing binnen Vink
VTS. Collega Klok:
“Naast alle kennis die hij
heeft van onze producten, is het een zeer
prettig mens om mee
samen te werken.”
Breemes: “We hebben
nu het juiste team
waarmee we Vink VTS
naar een hoger niveau
kunnen tillen. Ik kijk uit
naar de samenwerking
met deze hardwerkende
mensen die passie
hebben voor wat ze
doen.”
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Creative Brain Award 2019

Wie is de beste
ontwerper?
Tekst Herman Hartman

De Creative Brain Award wordt
georganiseerd door Sign o’ the Times
met mediaondersteuning van uw
vakblad SignPro Benelux. Voor de
Creative Brain Award zijn we op zoek
naar de beste designers in ons vakgebied. Voor dit jaar is de uitdaging het
bedenken van een originele carwrap, die
je ook nog zelf of samen met je eigen
team gaat uitvoeren.
De in februari uitgeschreven wedstrijd voor de
Creative Brain Award 2019 staat open voor alle
designers/signmakers in de Benelux. Op 23
maart staan er maximaal 30 auto’s klaar (het
minimum aantal is 10) die gaan deelnemen aan
de ‘Barrel Challenge’. Elk deelnemer/team krijgt
één auto toegewezen. Op de wedstrijddag
worden alle auto's tegelijk gewrapt. Het mooiste
ontwerp wordt gekozen door een 5-koppige
vakjury.
Ontwerp belangrijker dan wrap
De jury beoordeelt in deze wedstrijd alléén het
ontwerp en niet de montagekwaliteit. En voor één
keer hoef je niet voorzichtig te zijn met de lak; op
een nader tijdstip rijden de gewrapte auto’s nog
éénmaal over ’s lands wegen om hun Waterloo te
vinden op het autokerkhof.
Ideaal voor beginnende reclamebedrijven en
studenten van signopleidingen om eens lekker
los te gaan met ontwerpen en wrappen.
Uiteraard moet

een goed design wel perfect
passen en kloppen met het voertuig. Daar wordt
wél op gelet tijdens de beoordeling en er zijn een
paar randvoorwaarden die je vindt op het
wedstrijdformulier. Zo moet op elke auto de
naam van de rijders en het wedstrijdnummer
zichtbaar worden aangebracht.
Wanneer en waar?
Als je dit leest heb je nog even om je in te
schrijven via de button op onze site of door je te
melden bij SOTT (tel. 0499-375500). Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst
afgehandeld en na 30 inschrijvingen is het op. Bij
het ter perse gaan van dit nummer waren er al 10
inschrijvingen binnen, het minimaal vereiste
aantal.
De ontwerpen worden zaterdag 23 maart op de
auto's gewrapt bij vakgarage Basic Car Fix in
Heinenoord. En dan maken we ere gelijk een
feestje van! De ruimte is groot genoeg om alle
auto's tegelijk onder handen te nemen. De
werkzaamheden en het eindresultaat worden op
video gezet.
Succes
verzekerd.
Want zeg nou
zelf: wanneer
krijg je de
beste

designers van Nederland op één dag bij
elkaar? De beoordeling en prijsuitreiking is
aan het einde van deze dag tijdens de After Party.
Sign o' the Times Nederland stelt de benodigde
printfolie gratis ter beschikking. Zodra je bent
ingeschreven sturen zij het materiaal naar je toe,
samen met een digitale lijntekening van de auto
die jou is toegewezen. Buiten deze zaken zorgen
zij samen met je eigen vakblad voor een
onvergetelijke dag op 23 maart, plus de eerder
genoemde media aandacht en publiciteit. •

Meedoen?
Zoals eerder gezegd, gaat het om het
meest unieke en bijzondere design. Maar
uiteraard moet het ook gemonteerd
worden op de jouw toegewezen auto. Elk
reklamebedrijf, signmaker, ontwerper,
wrapper, student, enz. mag meedoen.
Indien je ontwerp maar geprint en gemonteerd wordt op de dag van de wedstrijd. Je
kan dus ook als team meedoen. Dat kan je
naar eigen inzicht samenstellen en kan ook
bestaan uit medewerkers afkomstig van
verschillende bedrijven, bijvoorbeeld als je
het printen liever uitbesteedt, of juist wat
hulp wilt bij het plakken. Maar je mag het
met je eigen team ook opnemen tegen een
ander team uit je eigen bedrijf. Alles mag!
Het inschrijfgeld bedraagt € 50 exclusief
btw. In ruil daarvoor word je uitgedaagd in
ontwerp en wrap en levert het de nodige
publiciteit op. De winnaar ontvangt de
Creative Brain Award 2019 en ook voor de
nummers twee en drie zijn er prijzen en
publiciteit. Maar dat laatste geldt voor
iedereen!
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TVE Group neemt Bergslot Groep over

One stop shopping in
visuele communicatie
Tekst Herman Hartman

nemen en ook geen grote bedragen vrij te
maken voor aanvullende investeringen. Als dat
wel het geval was geweest had ik er van
afgezien. Het enige dat wezenlijk is veranderd
is mijn eigen agenda, waarbij ik nu een of twee
dagen in de week bij één van de nieuwe
vestingen ben.”
Het heeft verschillende voordelen om goed
lopende bedrijven over te nemen. Eén ervan is
dat er voldoende tijd is om vervolgstappen te
overwegen en voor te bereiden en daarbij de
mensen op de werkvloer te betrekken. Af
spraken over en weer over het benutten van
elkaars kennis en capaciteiten worden nu in
alle rust gemaakt.

Hennie van Osch.
Begin januari maakte TVE Reclameproducties bekent dat het de aandelen van
Bergslot Groep heeft overgenomen van
Jan Snijders. Snijders was sinds 2007
eigenaar en wist na een moeilijke periode
daaraan voorafgaand de bedrijven weer
op de rails te zetten. Voor TVE-eigenaar
Hennie van Osch was dit aanbod er één
die hij niet voorbij kon laten gaan vertelt
hij aan SignPro hoofdredacteur Herman
Hartman.
De nieuwe bedrijven vallen, net als TVE
Reclameproducties, onder de TVE Group. Na
de overname werken er, verdeeld over
verschillende vestigingen, zo’n 130 medewerkers. Het is daarmee één van de grootste
signbedrijven van ons land. Onder de Bergslot
Groep vallen de bedrijven Forty Five in Velp,
Bergslot in Dedemsvaart en Bergslot GmbH
voor de Duitse markt. In 2017 nog nam de
Bergslot Groep de Reclamespecialisten over
dat ook mee is gekomen in de overname.
Van Osch vertelt dat hij half 2018 werd
benaderd door het in fusies en overnames
gespecialiseerde bureau om zijn belangstelling
te polsen. Snijders wilde vanwege de leeftijd
terugtreden en was op zoek naar een overna-
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mekandidaat dat de continuïteit van de
Bergslot groep wilde waarborgen. Van Osch:
“Als je me eerder in 2018 gevraagd had of er
nog plannen waren voor overnames was het
antwoord nee geweest. Maar soms komt er
dan iets op je pad dat je niet kunt laten lopen.”
Van Osch zei niet meteen ja, maar nam de tijd
om de voor- en nadelen goed op een rijtje te
zetten en te onderzoeken wat de toegevoegde
waarde kon zijn van de overname. Zo bleek er
nauwelijks overlap van klanten te zijn. Na 6
weken was Van Osch er uit en konden de
vervolgstappen worden gemaakt met boekenonderzoek, etc. Hierdoor duurde het nog tot 10
januari 2019 voordat de overname wereldkundig kon worden gemaakt.
Aantrekkelijk
“Er is een aantal redenen waarom deze overname voor ons aantrekkelijk is”, vertelt Van Osch.
“Allereerst is de dagelijkse leiding van de
bedrijven binnen de Bergslot groep in handen
van een capabele groep mensen die ook na de
overname verder wilden met ons. De bedrijven
hebben de afgelopen jaren een stabiel resultaat
laten zien en de investeringen in uitrusting zijn
op orde. Hierdoor hoefde ik geen medewerkers
binnen TVE vrij te maken om de leiding over te

Wie Van Osch kent weet dat het niet betekent
dat er eindeloos over vergaderd wordt. Het
gaat er bij Van Osch juist om dat alle betrokkenen als één team verder gaan en open met
elkaar communiceren. Ons gesprek wordt een
paar keer onderbroken door een telefoontje of
door een medewerker die binnenstapt, waarna
een snel ja of nee volgt. Dat informele karakter
met korte lijnen met tegelijkertijd duidelijkheid
voor alle betrokkenen is kenmerkend voor de
aanpak binnen TVE. Van Osch verheugt er zich
nu al op om de komende de tijd ook in
Dedemsvaart en Velp op de werkvloer rond te
lopen en met de medewerkers daar te praten
over de gang van zaken, zoals hij dat gewend
is. “Je doet het met elkaar en daarbij is
iedereen belangrijk.”

Bij Bergslot zijn ze goed geoutilleerd voor
het bestickeren van wagenparken.

voorzien van een PU coating. Ze kunnen, na te
zijn voorzien van een coating, op verschillende
manieren worden afgewerkt. De gecoate
objecten kunnen tot 7 jaar buiten. Van Osch:
“We hebben voor deze toepassing ook naar
3D printen gekeken. De investering daarvoor
was veel groter waardoor dat pas aantrekkelijk
is als er veel meer werk is in die richting. We
verwachten vooral dat bij retail ketens en bij
festivals belangstelling is voor 3D objecten. Met
de 3D frees in huis kunnen we rustig opbouwen.
Verkoop
Zowel TVE Reclameproducties als de toegevoegde bedrijven hebben een eigen verkoopstaf die samen met de binnendienstmedewerkers verantwoordelijk is voor het grootste deel
van de omzet. In de nieuwe situatie zullen de
medewerkers van de verschillende vestigingen
vaak samen optrekken. “Een goede verkoopstaf die klanten adviseert blijft belangrijk”, zegt
Van Osch hierover. “Daar ligt de kracht van
onze combinatie.”
TVE Reclameproducties werkt van oudsher veel voor retailketens zoals hier voor Shoeby.
Meer dan ‘standaard’
Natuurlijk zijn er schaalvoordelen te halen bij
inkoop en door het delen productiecapaciteit.
Dat zal zeker gebeuren, maar schaalvoordeel is
geen doel op zich. Van Osch: “De kracht van
TVE ligt in het feit dat we in de breedte
opereren en met veel verschillende materialen
uit de voeten kunnen. Het aantal producten in
ons pakket dat ‘standaard’ is, is betrekkelijk
gering. We zeggen niet snel nee tegen een
vraag van een klant die ons buiten de
gebaande paden brengt. In Velp en Dedemsvaart trof ik een soortgelijke mentaliteit aan.”
Aanvulling
Wat meespeelde om in te gaan op het aanbod
om de Bergslot groep over te nemen is dat er
disciplines in huis zijn die aanvullend zijn op het
aanbod van TVE zoals het bestickeren van
wagenparken en de zeefdrukproductie in
Dedemsvaart. TVE op zijn beurt heeft textielproductie in eigen huis waardoor de Bergslot
bedrijven hun aanbod naar de eigen klanten
kunnen aanvullen. Producties die voorheen
moesten worden ingekocht kunnen voortaan in
eigen huis worden geproduceerd.
Dat er binnen de muren van Forty Five een
volwaardige zeefdrukkerij aanwezig is doet Van
Osch deugd. Hij ziet daar nog steeds kansen
voor. Binnen TVE was voor zeefdruk geen
plaats meer doordat de vraag erna bij de
klanten van TVE daarvoor te klein was.
Tegelijkertijd blijft zeefdruk voor een aantal
producties de beste techniek, in zowel kwaliteit
als kostprijs. Grotere volumes in een of twee
kleuren laten zich het best in zeefdruk produce-

ren en door de grote verscheidenheid aan
zeefdrukinkten kun je tegemoet komen aan
bijzondere wensen van klanten.
Onder de TVE Group vallen naast TVE
Reclameproducties ook bedrijven zoals
Licht&Reclame, TVE Sport, Xieoe en Expocare.
“We hebben alle disciplines in huis om het one
stop shopping concept uit bouwen”, vertelt
Van Osch. Dat gebeurt niet alleen in Nederland.
Onderdeel van de overname is Bergslot GmbH
dat vanuit Emlichheim de Duitse markt
bewerkt. TVE was al actief met eigen verkopers
in België en Frankrijk. Eerder was er sprake van
uitbreiding van de verkoop naar de Engelse
markt. Met de onzekerheid van de Brexit is dat
echter stopgezet.

Wat internetverkoop aangaat beschikt de
nieuwe combinatie over verschillende opties.
TVE Reclameproducties heeft voor de vaste
klanten een bestelsite ingericht waar klanten
hun eigen producten terugvinden en
bestellingen plaatsen die vervolgens automatisch in de workflow worden opgenomen.
Met de overname heeft TVE Group daarnaast
een e-commerce platform waar zowel particulieren als MKB bedrijven terecht kunnen voor
inkoop van signproducten. Onder Reclamespecialisten.nl hangen weer verschillende labels. •

Uitrusting
Wat de printuitrusting aangaat denkt Van Osch
dat de TVE Group verdeeld over de 4 vestigingen voorlopig genoeg capaciteit in huis heeft.
“De grootste uitdaging zit niet langer in zaken
als capaciteit en kwaliteit bij het printen. Daar
kunnen we met de huidige uitrusting goed uit
de voeten. De echte uitdagingen liggen, waar
het de productie aangaat, vooral op logistiek
vlak. Voor de afwerking van prints naar
eindproduct en het gereedmaken voor vervoer
zijn veel handjes nodig. Daar wil ik graag
stappen maken de komende jaren.”
Als sluitstuk van een eerder ingezette investeringsronde wordt binnenkort bij Expocare een
3D frees geïnstalleerd waarmee 3D modellen
uit piepschuim worden gemaakt die worden

De complete verkoopstaf van alle
vestigingen.
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SI’BON kick-off, positief begin 2019

“Goede rapportcijfers”
Tekst Herman Hartman

Het rondetafelgesprek bracht weliswaar verschillende zienswijzen maar geen echt tegenstellingen aan het licht.

Op 24 januari trapte SI’BON met haar
kick-off evenement in het Spant! in Bussum
met ruim 200 deelnemers het nieuwe jaar af.
Samen met de sponsors was er een goed
verzorgd netwerkevenement met als
afsluiting de catering en volop mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan.
Daarvóór was er het middagprogramma.
Als eerste Cedric Dumont die met zijn presentatie
inging op het belang van de juiste mindset om
prestaties te kunnen leveren. Na de pauze
werden we eerst in 10 minuten bijgepraat door
SI’BON directeur Ron Van Rijssel over de cijfers
van 2018 op basis van de door SI’BON onder de
leden gehouden enquête. Direct aansluitend
startte een ronde tafelgesprek over de vraag of
we zelf moeten produceren of toch inkopen, wat
levert een hogere meerwaarde?
Dumont houdt zich bezig met extreme sporten
als skydiving, base jumpen en vliegen met een
zogenaamde wingsuite. Daarnaast begeleid hij
topsporters uit andere disciplines. Anders dan je
misschien zou denken als je de sprongen die hij
maakte terugziet is hij zeker geen man zonder
angst. Angst kun je controleren en aanvaarden.
Dat is de eerste stap die nodig is om verder te
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Ron van Rijssel trapt af.

komen. Het gaat om ook om loslaten. Door je bij
het leveren van een prestatie te focussen op het
nu en verleden en de toekomst bewust te
negeren speelt angst geen rol meer. Wie op zoek
gaat naar perfectie en vooraf de resultaten al wil
kennen en om die reden alles wil controleren leert
niets nieuws. Gedurende de presentatie werden
paralellen gelegd tussen topsport bedrijven en
ondernemen. De zaal ging met een positief
gevoel de pauze in.
Goed rapport
Ron van Rijssel slaagde erin om dat positieve
gevoel vast te houden met overwegend positieve
cijfers over de afgelopen 2 jaar. In 2017 rapporteerde 88% van de geënquêteerde bedrijven
omzetgroei. In 2018 was dat met 75% minder

De zaal mocht ook meepraten.

maar het aantal bedrijven dat een omzetdaling
moest rapporteren in 2018 was met 6% kleiner
dan in 2017. De resultaten tussen 2017 en 2018
werden ook opgesplitst naar productcategorie.
Daarin zien we een wat genuanceerde beeld.
Twee categorieën springen er uit. De omzet in
displaysysstemen (hier wordt bedoeld de
portable presentatiesysstemen) blijft gelijk bij 57%
van de respondenten en kende een daling bij
26% bij de respondenten. De omzet voor
geprinte interieurdelen springt er juist positief uit,
75% meldde hier groei. Een onderwerp dat
volgens Van Rijssel nog aandacht behoeft is
digital signage. Het is wel een hot topic in veel
gesprekken, maar bij slechts 23% van de
bedrijven was er sprake van groei. 62% gaf aan
de omzet gelijk was gebleven.

Ook de prijzen werden onder de loep genomen.
63% van de geënquêteerden toonde zich
tevreden met de prijzen in 2018, 12% van hen
meldde dat de prijzen slecht waren. Liefst 73%
gaf aan dat de winst in 2018 hoger uitkwam dan
in 2017.
De laatste vraag ging over de verwachtingen van
2019. Hier antwoordde 90% goed. Wat Van
Rijssel tot de conclusie bracht dat de bij SI’BON
aangesloten ondernemers met een positieve
verwachting het nieuwe jaar zijn ingegaan.
In het onderzoek was ook nog gevraagd naar de
inzet van zzp’ers. 67% zei daar gebruik van te
maken in 2018. De rol van zzp’ers kwam ook
nog aan bod in het aansluitende rondetafelgesprek.
Zelfdoen of uitbesteden?
Onder leiding van Albrecht Klaas gingen 5
ondernemers met elkaar en met de zaal in
gesprek over het thema ‘zelf doen of uitbesteden’. Aangeschoven voor het gesprek waren 4
signondernemers te weten Raymond Zutt
(Free-D-Sign), Walter Lommaert (Total Concept),
Rens de Jong (Promogroep) en Richard Todd
(Signploeg en Reclamestal). René de Heij (Probo)
vertegenwoordigde het geluid van de leveranciers. De mate waarin er productie werd
ingekocht of een beroep gedaan werd op zzp’ers
verschilde sterk: van meer dan 75% eigen
productie bij Free-D-Sign tot complete uitbesteding van de productie bij Promogroep waarbij De
Jong meldde dat het bedrijf er 5 jaar over had
gedaan om zover te komen. Het ging ook wel
eens niet goed. De Jong: “Verwacht niet dat het
de eerste keer al meteen perfect is” en “het gaat
er om dat je een vertrouwensband opbouwt.”
Heel grote tegenstellingen leverde het rondetafelgesprek niet op want iedereen zag het belang
van uitbesteden wel in. In alle gevallen ging het
de ondernemers om de manier waarop ze voor
hun bedrijf de grootste toegevoegde waarde
dachten te bereiken. Het DNA van zowel
ondernemer als bedrijf zijn mede bepalend, was
dan ook één van de conclusies. Ook over de
inzet van zzp’ers werd gesproken. Net als bij het
uitbesteden van productie gaat het daarbij ook
om vertrouwen. Een goede manier om aan extra
zzp’ers te komen bij grote montageklussen is om
aan zzp’ers, die al voor je werken, te vragen om
in hun eigen netwerk op zoek te gaan. Montage
is teamwerk en je bent erbij gebaat als zzp’ers op
elkaar zijn ingespeeld.
Vanuit de zaal werd nog wel als discussiepunt
naar voren gebracht dat dankzij bedrijven zoals
Probo het voor reclamebureaus en grafische
bedrijven gemakkelijker is om signproducten in te
kopen. Die vraag kon De Heij goed pareren door
er op te wijzen dat de huidige markt dankzij de
transparantie die internet heeft gebracht anders
in elkaar zit dan 10 jaar terug. Een gegeven waar
ook Probo naar moet handelen. Bij Probo kiezen

Walking dinner.

Een informatief netwerk event.

ze er consequent voor om alleen met resellers
zaken te doen. Het is uiteindelijk de klant van de
klant die bepaalt wie hij de opdracht geeft.
Andere e-commerce aanbieders zoeken die eindklant wel op en beperken zich vaak tot de top 15
signproducten. Probo voorziet de resellers
regelmatig van extra mogelijkheden door in eigen
huis nieuwe producten te ontwikkelen en nieuwe
productcategorieën toe te voegen, zoals met de
recent geïntroduceerde akoestische panelen.
Signbedrijven hebben daardoor kansen om zich
breder in de markt te profileren zonder dat daar

grote investeringen voor nodig zijn en kunnen ze
zich profileren door ontwerp, montage en advies.
Het gesprek hierover werd daarna voortgezet op
de vloer van de ontvangstruimte waar de
sponsors een plekje hadden gevonden. Kijk voor
meer foto’s op onze website. •
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Sign & Print Expo 2019

Ervaren en beleven
Tekst Herman Hartman

Ook nu is er plaats voor educatie ingeruimd.

In het vorige nummer van SignPro vertelde
marketing- en eventmanager Rowdy van
den Nieuwenhuizen van beursorganisator
Easyfairs al over de intenties achter de
nieuwe naam Sign & Print Expo die staat
voor de tweejaarlijkse vakbeurs voor
grafische- en signbedrijven in Gorinchem.
Bij de start op 26 maart staat beleving
centraal. Het voor deze editie gekozen
thema Street Art zien we op verschillende
manieren terug op en rond de beursvloer.
Ook aan het duurzamer maken van beide
sectoren wordt aandacht besteed in
verschillende presentaties.

studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht
(GLU) en samen met de standhouders
gerealiseerd.

De visual die hoort bij de Sign & Print Expo
werd gemaakt door Graffitinetwerk. Medewerkers van dit in street-art en guerrilla-marketing
gespecialiseerde bedrijf zullen tijdens de beurs
ook een wand live van street art voorzien. Het
is niet de enige kunst met een boodschap die
te zien is. Op verschillende stands zijn werkstukken terug te vinden, ontworpen door

Nieuwe onderdelen
De basis voor de beurs blijft het aanbod van de
standhouders. Daarnaast is er o.a. een
Innovation Gallery, een uitgebreid conferentieprogramma in een daarvoor ingericht theater
en de ‘voelwand’ Materia waar je kennismaakt
met verschillende speciale papierensoorten
gemaakt van bijzondere vezels maar ook met

Nieuwe indeling
De beursorganisatie heeft nieuwe elementen
ingebracht en de hal anders ingedeeld
waardoor sign- en printactiviteiten meer dan
voorheen door elkaar getoond zullen worden.
Want in de praktijk blijkt dat distributeurs al
langer op beide markten actief zijn. Datzelfde
geldt ook voor de bezoekers die zich met hun
activiteiten niet zo snel in een hokje laten
stoppen. De cateringformule is gebleven.

papier dat er uitziet als beton, voelt als fluweel,
ruikt als rubber of de structuur heeft van leer of
hout. De materialen worden aangeleverd door
de standhouders. De naam ‘Materia’ verwijst
naar de jaarlijkse beurs MaterialDistrict in
Rotterdam, waar eenzelfde voelwand te zien is.
Conferentieprogramma
In het achterste deel van de hal onder het
balkon wordt een kennistheater ingericht waar
zich drie dagen een conferentieprogramma
afspeelt met presentaties van maximaal 25
minuten.
Op dinsdag neemt het VIGC (Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie) het
grootse deel van de tijd in beslag; het thema
van die dag is creativiteit als basis voor
innovatie.
Er is ook voorzien in een aantal Keynotes. De
hoofdsprekers zijn Katrien Vanderlinden (Studio
Brussel en Canvas), Bart Van de Wielde
(Adobe) en Sander Jansen (ChangeVenture
Coöperatie UA). Van der Linden is freelance TV
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Street
art
Bezoek
Sign & Print Expo
in Gorinchem,
26 t/m 28 maart

www.sibon.nl

www.vsbn.nl

Stand E112: Dé Branche-organisatie voor Signbedrijven

Director, Art Director en Mural Artist en heeft
haar eigen bedrijf ‘Wonderwalls’. Ze houdt zich
o.a. bezig met het inrichten van huizen en
kamers door middel van schilderwerk op
muren en toepassing van gedrukte materialen.
In haar presentatie gaat ze in op de groeikansen bij interieur design. Van de Wielde geeft
namens Adobe twee presentaties: één over
‘What’s new in Creative Cloud 2019’ en één
over nieuwe creatieve workflows en mogelijkheden. Sander Jansen, van ChangeVenture
Cooperatie UA, heeft het over ‘Innovation: the
connection between creation, digital print and
finishing’.
Op woensdagmiddag gaat het over duurzaamheid en creativiteit met kennis sessies en een
workshop. ’s Avonds wordt het thema visuele
overtuigingskracht van omnichannel gepresenteerd.
Donderdag gaat het vooral over design en een
thema communicatie, duurzaamheid en
automatisering. Peter Villevoye geeft namens
Adobe enkele productpresentaties uit het CC
aanbod.
Het complete conferentieprogramma staat op
signprintexpo.nl.

Direct buiten het theater bevindt zich de
Meetup waar met verschillende presentatoren
wordt nagepraat en waar andere evenementen
plaatsvinden, zoals de uitreiking van de jury- en
publieksprijs voor de meest innovatieve
bijdrage aan de Innovation Gallery. Standhouders hebben vooraf ieder één of meer cases
aangeleverd die in beeld getoond worden. Een
vakjury met daarin drie hoofdredacteuren,
waaronder uw eigen hoofdredacteur, kiest hier
het meest innovatieve product. Daarnaast
kunnen bezoekers hun stem uitbrengen voor
de publieksprijs.
Carrièreplein
In samenwerking met de wervingsbureaus
Werkdruk en Module heeft de beursorganisatie
het Carrièreplein in het leven geroepen.
Onderdeel hiervan is een wand waarop
vacatures worden getoond waarop kan worden
gereageerd (werkgevers kunnen zich vooraf via
de website melden met hun vacatures). Je kunt
er ook terecht voor het maken van een
representatieve portretfoto voor gebruik op
LinkedIn of in gesprek gaan met twee wervingsbureaus. •

Praktische info
Wanneer:
26, 27 en 28 maart, Evenementenhal
Gorinchem.
Openingstijden:
13.00-21.00 (26 en 27 maart) en
10.00-17.00 (28 maart).
Toegang gratis (op uitnodiging van
standhouders) of via de website (code
71943006 gebruiken).
Studenten van een van de grafische- of
signopleidingen zijn welkom op donderdag
van 10.00 tot 14.00 uur.
Bereikbaarheid:
Openbaar vervoer – Vanaf station Gorinchem met Qbuzz Stadsbuzz 1 (reistijd 15
minuten).
Auto – Afrit 28 aan de A15. Volg de
dynamische bewegwijzering voor parkeerplaatsen. Parkeertarief € 5.

Een greep uit de exposanten die zich op deze beurs presenteren.

Aga Print Solutions (stand C128)
AGA Print Solutions is de Benelux vertegenwoordiger van Pigment Inc. Op de stand
aandacht voor de Compress UV object
flatbedprinters, met een afdrukoppervlakte van
60 x 43 of 110 x 75 waarmee objecten met een
maximale hoogte van 30 cm kunnen worden
bedrukt. Verder wordt ook de nieuwste T-shirt
printer voor zwart, wit en gekleurd textiel
getoond. Nieuw is de vacuümtafel van deze
DTG printer. Hier geen gefrommel onder de tafel
maar gewoon textiel op de plaat, plaat laden en
printen maar. Bespaart 30 tot 40 seconden
laadtijd.

Dimix (stand J102)
Met een drietal Mimaki LED UV printers, een TROTEC laser en een Summa F-1612 snijtafel laat
Dimix zien welke producten u kunt printen en afwerken in de hoogst mogelijke kwaliteit tegen een
lage investering. Van paneel tot rol of gadget, alles is mogelijk met 4 verschillende soorten inkten op
nagenoeg alle soorten ondergronden. Met de nieuwste Mimaki UCJV300 roll to roll printer incl. Clear
inkt zijn op allerhande ondenkbare rolmedia de mooiste full colours te produceren. Volgens Dimix
maken de bezoekers kennis met ‘een wereld vol innovatieve inkjet media en hun toepassingen’. Ook
innovatief is de applicatie met Smartfolie. Deze aan/uit folie maakt met 1 druk op de knop van uw
transparante ruit een etched glass raam.
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ISCA (stand C116)

EFKA (stand I104)

ISCA Nederland begon in 2018 met het leveren
van MGBond aluminium composiet platen.
Hiermee heef ISCA volgens eigen zeggen een
topkwaliteit product in handen. Het materiaal
laat zich bijzonder goed frezen en klanten zijn
positief. Door een uitbreiding van het magazijn
en productieruimte kan nu ook de CNC
machine gebruikt worden voor de productie
van freesletters en logo’s voor klanten. Vanaf
medio maart komt er op www.isca.nl een
bestelmodule waar signmakers online materiaal, dikte en kleur van het plaatmateriaal
kunnen kiezen, hun bestanden kunnen
uploaden en direct hun prijzen kunnen zien.
Een extra service voor wederverkopers die zelf
niet de beschikking hebben over machines om
dit soort teksten te frezen of een capaciteitsprobleem hebben. Mogelijkheden van de
freesvormen zijn op de stand te zien.

EFKA introduceert haar nieuwste innovatie, de PopUp Ledbox, een
nieuwe lightbox die zonder gereedschap op te zetten is. Te verkrijgen in
drie kleuren: zwart, wit en zilver. Doordat deze lightbox in een herbruikbare compacte doos zit is deze gemakkelijk te vervoeren. Ideaal voor een
tijdelijke presentatie.
De POPup LEDbox is volgens EFKA een beter en opvallender alternatief
voor een roll-up banner en wordt onder Philips licentie uitgebracht. Twee
interne 75 watt 24v drivers in combinatie met 2 zijden LED geven deze
lightbox een hoog vermogen licht van ruim 5500 lumen per m2. De
lightbox is door de draaibare voetsteunen vrijstaand en geschikt voor
twee textielprints met pees waardoor wisselen van uiting eenvoudig is.

GRAVEER & LASERTECHNIEK
THERMISCH
BUIGEN
LASER
SNIJDEN
KUNSTSTOF
BEWERKING
GRAVEREN
ZAGEN
PLAAT
MATERIALEN

LASER
MARKEREN
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MOEREN
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www.rgenl.nl

EDISONWEG 21A
4207 HE
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Hexis (stand J120)
Hexis heeft internationaal een duidelijke focus op carwrapping en
uiteraard is er aandacht voor het steeds breder wordende assortiment
wrapping films en nieuwe carwrapping printmedia. Gedurende de hele
beurs zal één van de Hexis trainers uitgebreide demonstraties geven en
is er ook de ruimte om zelf met de materialen te werken.
Daarnaast is er veel aandacht voor het gebruik van folies als decoratie.
Met alle verschillende printmedia die Hexis in haar gamma heeft is er
eigenlijk voor iedere ondergrond wel een mogelijkheid. Met een zeer
breed aanbod aan laminaat-afwerkingen biedt Hexis veel vrijheid om
ontwerpen te realiseren.

Probo (stand J128)
Met de recent gelanceerde WalltexPro en akoestische panelen onderstreept
Probo het innovative karakter van deze beurs. Bezoekers krijgen op Probo’s
stand de kans om hun zintuigen te prikkelen met deze én andere producten
en materialen. Eén van deze materialen is dus het naadloze WalltexPro
behang. Dit is een heavy duty textielbehang met als eigenschappen:
geurloos, PVC-vrij, waterafstotend, matte uitstraling en kras- en stootvast.
Dit nieuwe behang is de meest recente aanvulling in het assortiment. Het is
kamerhoog verkrijgbaar en heeft een textiellook, dat voor een volle kleurintensiteit zorgt. Een andere innovatie zijn de akoestische panelen. De
panelen zijn met eigen print te personaliseren en in variabele formaten
verkrijgbaar. De speciale opbouw van het paneel zorgt voor optimale
geluidsremming. Dat is weer bevorderlijk voor de productiviteit: onderzoek
van het Stress Research Institute toont aan dat het verbeteren van de
geluidsomgeving zorgt voor 30% minder afleiding en stress.

Een print en goede akoestiek gecombineerd met Akoestische panelen.

Reijnders Graveer en Lasertechniek (stand C106)
Reijnders Graveer en Lasertechniek is specialist in mass customation, het
in één, enkele stuks of kleinere oplages maken van producten. Hiervoor
beschikt het over een unieke mix aan technieken voor graveren, bedrukken met sublimatie of uv en bewerken van en snijden van materialen met
laser- en routersystemen. Die materialen kunnen bestaan uit een brede
range aan kunststoffen, aluminium, hout etc. Het bedrijf voert dit werk uit
voor derden en levert zowel halffabrikaten (zoals bedieningspanelen) als
complete geassembleerde producten. De bezoekers krijgen een greep te
zien uit het brede assortiment en kunnen in gesprek gaan over hun eigen
wensen op dit terrein. De specialisten van Reijnders laten zich graag
uitdagen.

UW PARTNER IN FRAMES

BEZOEK ONS TIJDENS

Screen Products (stand K124)
Screen Products Benelux presenteert een uitgebreid programma aan hardware van merken als
Epson, Kornit, Ricoh en Roland. De Kornit DTG Storm Hexa, inclusief pre coating is de productieprinter voor kleine en grote oplages. Van de Ricoh DTG printers wordt zowel het instapmodel, de
RI 100, getoond als de hagelnieuwe RI 1000 DTG, die het eerst in Europa te zien is. Ook de Epson
DTG 2100 printer staat er. Voor sublimatie op papier is er de Epson 9300 op 160 cm breedte, snel
en met een breed kleurbereik. Direct op textiel drukken kan dan weer met de Roland Texart RT 640
M, direct sublimeren op textiel. Een heel andere manier van textieltransfer druk levert de combinatie
van de INO VS 6 zeefdruk automaat met laser en cameraregistratie met Ricoh SP toner printer. Het
is de oplossing voor het printen van wasechte textieltransfers tot 90 graden. Geschikt voor op
katoen, polyester of werkkleding. Complete voorwerpen bedrukken kan dan weer met de Roland
LEF 330 S series, een veelzijdige uv printer die tot 20 cm hoge producten kan printen.

Spandex (stand A110)
Op de beurs presenteert Spandex zich in al zijn veelzijdigheid. Om een goede ondernemer te kunnen
zijn in de signindustrie is onder meer de kwaliteit van materialen en efficiëntie in het werk erg
belangrijk. En dat is precies waar Spandex een handje bij wil helpen. Niet alleen streeft het bedrijf
ernaar een one-stop-leverancier van kwalitatief hoge merken te zijn, ook heeft het een multibrand
ColorSwatch app ontwikkeld om ervoor te zorgen dat grafisch ontwerpers en wrappers alle productinformatie bij de hand hebben. Op de stand zijn verschillende machines te zien. Zo zullen de
mogelijkheden van HP, Mutoh en de veelzijdigheid van SwissQprint uitgelicht worden. Uiteraard
zullen ook de verscheidende mogelijkheden van de zelfklevende folies van Avery Dennisson, 3M,
ImagePerfect, Arlon en Mactac in de spotlight staan. Om te bewijzen dat Spandex echt een
one-stop-leverancier is toont het ook haar assortiment aan kunststofplaatmaterialen.

Vink VTS en Vink Signs & Graphics
(Stand C118)
Vink afficheert zichzelf als een expert in duurzame oplossingen. Het adviseert én inspireert
graag op het gebied van sign en print. Op de
beurs presenteert het toekomstige innovaties en
trends in deze vernieuwende vakgebieden. Vink
Signs & Graphics laat haar nieuwste duurzame
plaatmaterialen zien, als aanvulling op het
bestaande assortiment, zoals Vikufoam PP
Schuim, Beelite, Katz, Acrylaat Greencast,
BIO-Pet en Pet-gag. Vink VTS staat met een
primeur op de beurs: de nieuwste Summa
F3232 vlakbedsnijtafel. Met een afmeting van
320 x 320 cm is dit een waardige uitbreiding op
de flatbed-reeks
van Summa.
Met het
uitgebreide
assortiment,
onderscheidende producten
en een team
dat meedenkt
wil Vink de klant
verder helpen.

Zünd Benelux (Stand D122)
Op de stand van Zünd Benelux ligt het accent dit keer op
de S3 tafels van dit merk. Het bedrijf heeft een competitief
instapaanbod samengesteld voor beursbezoekers op basis
van de S3. Het aanbod geldt voor twee standaardconfiguraties:de S3 M800 (werkvlak 1330 x 800 mm) en de S3
L1200 (werkvlak 1800 x 1200 mm). Zünd wil hiermee een
goed aanbod presenteren aan sign- en printbedrijven die toe
zijn aan een eerste tafel voor bijvoorbeeld het snijden van folie.
Ook voor bedrijven die al een S- of G-serie tafel hebben
bieden deze instapmodellen toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld
voor het tussendoor nemen van spoedorders die anders tot onderbreking van de productie leiden.
Zünd komt naar de beurs met een risicovrije tijdelijke instapprijs waarbij de
basistraining is inbegrepen. Onder voorwaarde dat er een onderhoudscontract wordt
afgesloten kan de S3 tafel na twee jaar worden ingeruild voor de oorspronkelijk aankoopprijs!
Het aanbod geldt voor zowel koop als lease. Het servicecontract bevat verschillende elementen zoals
vrije telefonische ondersteuning, eenmaal preventief onderhoud, volledige garantie over de periode van 2 jaar,
een dag extra herhalingstraining op locatie of bij Zünd Benelux voor maximaal 4 personen en het opzetten van een
klantspecifieke materialenbibliotheek. De S3 tafels worden geleverd met Zünd Cut Center (ZCC 3.0, inclusief Dashboard) en
beschikken over 2 bewerkingsmodules met 2 tools: UCT & KCT. Daarnaast heeft Zünd Benelux een leenpool gecreëerd voor afwerkingstools.
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Trends 2019, deel 1

Tweesprong in zicht
Tekst Herman Hartman

De signmarkt ontwikkelt zich, maar
waarheen eigenlijk? Ik dook in verschillende rapporten en hoorde leveranciers uit
over hoe zij tegen hun afzetmarkt aankijken en hoe ze de afnemers faciliteren met
nieuw ontwikkelde producten, maar ik
keek ook eens binnen bij bedrijven uit
onze sector en vind er iets van.
In dit eerste deel schets ik een globaal beeld
van de marktveranderingen, toegespitst op de

Evenementen
Een markt die in 2018 groeide is die van de
evenementaankleding waarbij vaak voor
zowel buiten als binnen de signs, bewegwijzering en decoratie wordt geleverd. De
jaarlijkse festivals zorgen voor een vaste
basis, maar het overige aanbod aan grote
evenementen varieert sterk per jaar zodat
je hier lastig van een echte groeimarkt kunt
spreken.

signmarkt en veel toegepaste materialen. Dit
nog zonder de meeste ontwikkelingen in
deelmarkten als interieur en textiel. Die komen
namelijk in het tweede deel aan bod, net als de
technologieontwikkelingen voor service
printproviders en direct aanpalende markten
zoals label- en kartondruk. Vindt u er ook iets
van? Reageer dan naar redactie@signpro.nl.
Er zijn een paar lastig te nemen hordes als je
probeert de markt te beschrijven en de trends
zichtbaar te maken. De verschillende beschikbare marktonderzoeken brengen vooral
gerealiseerde of geplande investeringen in
hardware in kaart. Daarbij zijn kleinere en
middelgrote signbedrijven stelselmatig ondervertegenwoordigd. Zo zegt slechts 10 procent
van de respondenten die werden ondervraagd
voor het nieuwste FESPA Census Rapport dat
ze signmaker zijn. Maar met een gemiddelde
investering van meer dan 140.000 euro per jaar
gaat het hier vooral om grotere signbedrijven
en blijft het gissen naar de uit veel meer
bedrijven bestaande categorieën daaronder.
We zien hun bereidheid tot investeren wel terug
in de afzetcijfers van verschillende fabrikanten
zoals HP, Mimaki en Roland die allemaal
tenminste één 1,6 meter brede roll2roll printer
in hun pakket hebben. Daar zien we wel
verschuivingen waarover later meer.
Ook de behoeftes bij de opdrachtgevers/
afnemers zien we slechts deels terug in
marktonderzoek. Vaak wordt er volstaan met
het meten van de bestedingen aan reclameuitingen bij grotere merkeigenaren en internationale bedrijven.

Verschuiven
Wordt de keuze van signmakers onvolledig in
kaart gebracht als het gaat om investeringen in
hardware, nog lastiger is het om een compleet
beeld te krijgen van het verbruik van materialen
en de verschuivingen daarin. Hier kunnen we
alleen afgaan op indicaties die verschillende
distributeurs afgeven, aangevuld met de
gesprekken met individuele signmakers.
Het werkterrein waar signmakers de meeste
omzet maken schoof in de afgelopen jaren op
van hoofdzakelijk buiten naar (steeds meer)
binnen en behelst naast reclametoepassingen
steeds vaker interieurdecoratie. Echter, dat
geldt lang niet voor elk signbedrijf. Er is in
toenemende mate sprake van een tweedeling.
De voorhoede breidt de activiteiten uit naar
andere werkterreinen buiten de reclame en legt
contacten met andere disciplines in het
ontwerpveld als interieurdesigners en architecten, maar ook bouwondernemingen en
gebouweigenaren en -beheerders. Disciplines
waar je binnen de traditionele signmarkt
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Voertuigen
Een segment waar vrijwel iedere signmaker
bij betrokken is die van voertuigreclame,
een erg conjunctuurgevoelig segment. In
de periode dat het aantal nieuw op
kenteken gezette voertuigen terugliep zakte
voor de meeste signbedrijven ook de
omzet. Inmiddels dat aantal weer sterk
gegroeid. Echter de omzet voor het
beplakken ervan is daarbij wat achtergebleven.
Een deel van de MKB bedrijven laat haar
bedrijfsvoertuigen deels of geheel met full
colour wraps aankleden en gelukkig groeit
het percentage bedrijven dat daar voor
kiest. Een ander deel volstaat met het laten
plakken van bedrijfslogo’s en naw-gegevens uit snijfolie. De prijs daarvoor is ook na
de crisisperiode nog verder gedaald.
De grote fleetowners hebben na de crisis
een stap teruggedaan bij het beplakken
van voertuigen. Een minderheid kiest voor
de kleur van de huisstijl nog voor een full
wrap. Ze kiezen dan liever voor een
autospuitbedrijf. Veel vaker wordt volstaan
met enkele stickers met logo’s en teksten.
De terugval wordt mede veroorzaakt
doordat er in verschillende sectoren meer
gewerkt wordt met zzp’ers. Bij veel
pakketbezorgers, maar ook in de Telecom
en de technische installatiebranche worden
zzp’ers of onderaannemers op pad
gestuurd die dan hoogstens één of twee
stickers van hun opdrachtgever meekrijgen
met het logo erop.
De full carwrap met luxe foliekleuren en
effectfolies blijft in onze regio een niche
markt, waar maar weinig progressie in zit.
De prijzen staan ook onder druk. Om in dit
segment geld te verdienen is het van
belang dat je efficiënt te werk gaat.
Daarmee is het steeds meer een specialisme geworden. Wel dienen zich vanuit dit
specialisme andere niche markten aan
zoals het wrappen van vaartuigen en het
aanbrengen van beschermfolies op
duurdere auto’s. Dat is met een groeiend
aantal nieuwe auto’s nog wel een groeimarkt.

zijdelings mee te maken hebt.
Ook de vraag naar standbouw wordt dankzij
beschikbare halffabrikaten vaker door signmakers ingevuld. Datzelfde geldt voor lichtreclametoepassingen waar de beschikbaarheid van
halffabrikaten ervoor zorgt dat een signmaker
de verlichte reclames voor zijn rekening neemt
waar die eerder door gespecialiseerde
lichtreclamebedrijven werd ingevuld. Wel zien
we dat een aantal lichtreclamebedrijven daarop
heeft gereageerd door zich te ontwikkelen tot
totaalleverancier die ook winkelinrichting en
onverlichte reclame levert. Door de omvang
van sommige van die bedrijven zijn dat meteen
flinke spelers in de markt.
Mix
Daarnaast zien we dat signmakers een deel
van het werkterrein van zeefdrukkers en
tampondrukkers oppakken waar het gaat om
zaken als textielindrukken en kleinschalige
toepassingen op het gebied van relatiegeschenken (maar ook de zeefdrukkers en
tampondrukkers stappen zelf in die markt). We
komen daarmee in de markt van wat in
onderzoekrapporten ‘mass customisation’
heet.
Achterblijven
Er is een deel van de signbedrijven dat
achterblijft in omzetontwikkeling. Deze
bedrijven zijn vaak afhankelijk van een kern aan
vaste opdrachtgevers en nemen daarnaast
losse opdrachten aan. Het initiatief voor een
opdracht ligt bij de opdrachtgevers. Hoewel
deze achterblijvers in 2017 en 2018 profiteerden van een grotere vraag weten ze die niet
goed te verzilveren. Juist in de langer bestaande disciplines binnen het signvak blijft er sprake
van prijsdruk. Deze bedrijven hebben in de
afgelopen twee jaar nauwelijks geïnvesteerd in
uitrusting en al helemaal niet in software om
het proces te stroomlijnen of verkoopactiviteiten te ondersteunen. De kopgroep heeft dat
laatste juist wel gedaan en zal daar ook in 2019
mee verdergaan. Direct achter de kopgroep
bevinden zich volgers die hun aanbod langza-

merhand uitbreiden en zich daarbij spiegelen
aan de koplopers.
Van folie snijden naar printen en snijden
Signbedrijven zijn van oudsher grootverbruikers
van zelfklevende folies. Het accent verschuift
steeds verder van snij- naar printfolies. Steeds
vaker wordt de printer ook aangezet voor
teksten en logos die voorheen uit kleurfolie
werden gesneden. De betere afdrukkwaliteit en
de verbeterde houdbaarheid van prints hebben
bijgedragen aan deze ontwikkeling.
De materiaalkosten (inclusief inkt) liggen bij de
printoplossing hoger doordat we in veel
gevallen vaak nog een laminaat aanbrengen.
Als we de totale aanpak bekijken worden er
kosten bespaard in opslag en logistiek (losse
bestellingen van één of twee meter folie en
rollen op voorraad houden) en het aantal
handelingen bij een logo of tekst in meer
kleuren wordt sterk gereduceerd. Het is
eenvoudiger om met printfolie als basis een
routinematige productie op te zetten van
uiteenlopende orders die tegelijk worden
verwerkt. Er wordt per order tijd gewonnen en
het is daarmee een van de maatregelen die
zorgt voor efficiëntere inzet van arbeid.
Folieontwikkelingen
Een ontwikkeling die traag gaat is het vervangen van pvc door minder milieubelastende
substraten. Inmiddels hebben verschillende
fabrikanten, naast het bestaande assortiment
aan pvc folies, pvc vrije folies toegevoegd voor
een aantal toepassingen die tenminste net zo
goed voldoen als de pvc houdende variant.
Toch wordt er tot nu toe niet massaal overgestapt.
Belangrijkste struikelblok is dat het voor
individuele signmakers nauwelijks lukt om de
meerwaarde van een duurzamer product te
vermarkten. Waar de grafische sector met een
kennisinstituut als papierenkarton.nl zorgt voor
voorlichting van de afnemers ontbreekt een
dergelijk initiatief in onze markt.

Signmakers kiezen vaker voor een printer uitgerust met latex, uv of uv gel.
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Prijsdruk
Door prijsdruk werd in de afgelopen jaren vaker
gekozen voor een goedkoper merk of white
label folies. B-merken en white label folies
maken deel uit van het aanbod van dezelfde
distributeurs die ook de A-merken voeren. Een
aantal A-merken heeft nieuwe lager geprijsde
pvc folies in het assortiment opgenomen
waarvan de productie werd uitbesteed bij
diezelfde bedrijven die ook de white labelmarkt
bedienen.
Er is een ondergrens aan de kwaliteitslat die de
afgelopen jaren soms werd overschreden. Een
goedkope folie die instabiel is bij het printen, of
extra manuren vraagt bij het verwerken, of zelfs
voortijdig moet worden vervangen, is in de
praktijk juist duur. Dat zorgt ervoor dat
signmakers minder lang trouw blijven aan de
goedkope folies.
Gemeten in m2 bezet de reclamemarkt met zijn
snelle wissels nog steeds een aanzienlijk deel
van de markt voor de afzet van folie. Gemeten
in opbrengst per m2 is de markt voor de
fabrikanten weggezakt en reden voor een
aantal A-merken om de strategie te herzien.
Waar de ene fabrikant kiest voor kostenefficiëncy, centreren van productie en overnames kiest
een volgende voor het afstoten van onrendabele producten aan de onderkant van de markt.
Om die reden zullen signmakers er in 2019
rekening mee moeten houden dat hun favoriete
betaalbare folie soms niet langer leverbaar is.
Platen
Kunststof plaatmaterialen worden relatief vaak
als reclamedrager gebruikt in retailtoepassingen. Een flink deel ervan wordt nog steeds
beplakt met vooraf bedrukte folies. Er is wel
sprake van een verschuiving. De vlakbed- en
hybride printers, uitgerust met led uv, zijn door
de lagere prijzen vanaf 70.000 euro voor een
grotere groep bedrijven bereikbaar. Waar het
voorheen print service providers, zeefdrukkers
en grotere signbedrijven waren die erin
investeerden is het nu ook voor middelgrote
signbedrijven haalbaar zo’n printer in huis te
halen. Dat verlaagt weer de drempel om direct
op plaatmaterialen te drukken (meer hierover in
deel 2).
Arbeid
Een belangrijke factor in de kostprijsopbouw bij
signbedrijven is de factor arbeid. Bij pur sang
signbedrijven is het de grootste kostenpost en
een goede reden om van tijd tot tijd te kijken of
arbeid efficiënt kan worden ingezet. Een groot
deel van de signbedrijven heeft, naast een
vaste kern van werknemers, een aantal zzp’ers
dat zorgt voor extra capaciteit op die momenten dat het nodig is. Die ontwikkeling werd al in
2009 in gang gezet. Destijds vooral als
antwoord op de teruglopende vraag door de
terugval in de economie. In 2017 en 2018
echter bleek, door de toegenomen vraag naar

zzp’ers, dat deze groep aanzienlijk minder
flexibel was dan gedacht en ook steeds
duurder.
Door de grotere vraag naar geschoold
personeel is het lastig om het personeelsbestand aan te vullen. Ontwikkelingen op de
algemene arbeidsmarkt maken het moeilijker
om werknemers afkomstig uit andere sectoren
om- en bij te scholen. Krapte op de arbeidsmarkt en nieuwe cao’s zorgen er voor dat de
loonkosten stijgen in 2019. Weliswaar valt de
stijging van de cao lonen mee, maar er worden
bij het aannemen van personeel vaker bijkomende afspraken gemaakt over secundaire
voorwaarden, zoals bijstorting pensioenrechten
(wat weer in de hand wordt gewerkt door de
verschillende cao’s die in dit vakgebied worden
toegepast).
Kritisch kijken naar bedrijfsprocessen
Het tekort aan vakkrachten en stijgende
loonkosten vragen van signondernemers een
kritische blik op de inrichting van de bedrijfsprocessen en efficiëntere inzet van mensen en
middelen. Dit gebeurt onder meer door
werkprocessen te stroomlijnen en routinehandelingen te automatiseren. Dat kan zowel op
administratief gebied als in de technische
workflow en is ook voor kleinere bedrijven
rendabel.
De signmarkt maakt een inhaalslag waar het de
investeringen in software en automatisering
aangaat. Ook worden er andere keuzes
gemaakt als het gaat om de uitrusting. In 2018
zagen we dat signbedrijven gemiddeld een
groter bedrag investeerden en daarmee
productievere machines kochten. Die ontwikkeling zal zich in 2019 voortzetten.
Lagere aantallen, hogere omzet
Het is niet allemaal positief. Gemeten in
aantallen werden er in 2018 minder printers
verkocht maar de omzet in hardware nam wél
toe. Aan de onderkant van de markt is het wat
roll to roll printers tot 1,6 meter breedte (de
signprinters) aangaat een vervangingsmarkt
geworden. Hier ervaren de distributeurs dat
afnemers de keuze voor een printer sterk laten
afhangen van de prijs en is de merkentrouw
verminderd. De koopbereidheid was hier ook

niet groot. In dit segment is eco solvent nog
goed vertegenwoordigd. In een segmentje
hoger moet eco solvent echter veel inleveren
op latex en led uv. Beide inkttypen zijn instant
droog sneller verwerkbaar en brengen toepassingen binnen bereik door de brede rang
substraten die kan worden bedrukt. Hier is de
eerder geschetste tweedeling in de markt
zichtbaar. Signmakers die hun werkterrein
uitbreiden kiezen eerder voor printers uitgerust
met latex, led uv of uv gel. Doordat aan deze
groep bedrijven duurdere systemen werden
verkocht is de gemiddelde prijs toch gestegen
en wordt de lagere prijs van de instapmodellen
gecompenseerd. •

Decoratie en renovatie
Door herstel van de markt neemt het
substraatverbruik in alle geledingen toe. De
grootste toename ligt voor signmakers op
binnentoepassingen waarbij ook het
aanbod steeds verder uitbreidt met
speciale folies voor vloer, raam en muur.
Signbedrijven die hierop inspelen groeien
sneller. Opvallend is dat bij die nieuwe
toepassingen zelfklevende materialen
-naast textiel en plaatmateriaal- een flink
deel van het aanbod vormen. Zelfklevende
folies spelen ook een rol bij renovatie van
gebouwen, een groeimarkt volgens
folieleveranciers. Wel een markt met veel
concurrentie. Je hebt niet alleen te maken
met andere bedrijven die folie plakken maar
zeker ook met schilderbedrijven. Sign- en
signmontagebedrijven zijn voor het
gereedmaken van de beschadigde
ondergronden ook aangewezen op hulp
van schilderbedrijven of moeten zich ook
daarin verder bekwamen om de snelheid te
halen waarmee schilders dit werk uitvoeren. Ook in 2019 blijft deze markt maar
voor een beperkt aantal signbedrijven
lucratief. Ze kunnen zich in de markt
onderscheiden door hier, naast de
standaard RAL-kleuren, ook houtnerffolies
etc. aan te bieden.

Signmakers kiezen vaker voor een printer
uitgerust met latex, uv of uv gel.
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Integrated Systems Europe: kakofonie van bewegende beelden

Amsterdam maakt
einde aan digitale mupi’s
Tekst Ton Rombout

Flying Screens levert vliegende schermen: totale
flexibiliteit.

Stand van Philips: kakofonie van schermen.

Terwijl ik naar binnen loop en rondkijk bij
de megabeurs Integrated Systems Europe
in de RAI te Amsterdam, valt mij onder
meer de titel te binnen van een muziek- en
cabaretprogramma van Ellen ten Damme:
Alles Draait. Zij zal het ongetwijfeld niet zo
bedoeld hebben, maar de eerstkomende
uren dwaal ik rusteloos rond in een
kakofonie van geluiden, bewegende
beelden en levensgrote beeldschermen,
waar ik uiteindelijk na het noodzakelijke
werk er te hebben verricht, uit wegvlucht,
de frisse buitenlucht in.
Het grote probleem van deze beurs is wat mij
betreft dat er zo weinig wordt uitgelegd van
wat ik zie of überhaupt: waar ik naar moet
kijken. Je struikelt over de mensen die etend,
drinkend of bellend rondlopen. Stand na stand
word ik vriendelijk naar binnen gelokt door
Koreaanse dan wel Chinese dames, die weinig
begrijpen van wat je vraagt, zeker als de
kernvraag is: wat zie ik hier eigenlijk of waar
ben ik naar aan het kijken? Slechts in enkele
gevallen neemt men de tijd om dieper op
vragen in te gaan, omdat er altijd vijf mensen
achter je staan te dringen.
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Opzet van de beurs
De organisatie van ISE, bestaande uit meerdere belangengroepen (Digital Signage, Domotica, Audio-Visueel e.d.) roept dit ook wel over
zich heen. De bladen die de organisatie
voorafgaand aan en tijdens de beurs uitgeeft
staan stijf van de reclame, terwijl inhoudelijke
informatie beperkt blijft tot aankondigingen en
uiterst summiere beschrijvingen van toepassingen, maar vooral cijfermateriaal geeft hoe groot
de beurs wel is en hoeveel bezoekers deze
trekt. Kortom, vrij ‘boring’ informatie voor een
journalist die op zoek is naar begrip en duiding.
Wat heeft de gemiddelde signmaker in de
Benelux aan dit geweld waarin vooral de hele
grote bedrijven en toepassingen aan bod
komen?
Toekomstmuziek of bewezen toepassingen
Natuurlijk is nieuwe technologie een van de
grootste triggers van elke stand. Zo zie ik in Hal
8, een grote hal die voornamelijk digital signage
heeft te bieden, schermen in allerlei vormen,
formaten en lichtsterktes, die vooral tot
uitdrukking moeten brengen dat je het zo gek
niet kunt bedenken of het bestaat. Ik zie
combinaties van schermen met tussenruimte
die een groot videobeeld in vieren of vijven
verdelen, ik zie transparante schermen waar je

Projectie op een 3D-pop van Ledeca.

Nexnovo zegt de eerste transparante schermen te hebben ontwikkeld.

dus doorheen kunt kijken zodat je ook ziet wat
er achter dat scherm gebeurt, en ik kijk in een
oogwenk naar schermen die überhaupt veel te
hel zijn om naar te kijken.
Er wordt hier in deze zaal, en in andere waar
de nadruk bijvoorbeeld veel meer op audiovisuele toepassingen ligt, gevochten om de
aandacht en om duidelijk te maken dat de
toekomst van onze DooH-markt, Digial out of
Home, ligt in bewegend en lichtgevend beeld.
Dat wordt in Amsterdam, en in andere grote
steden die al eerder soortgelijke beslissingen
namen, nog moeilijk nu deze stad exact een
week voor de beurs besloot een einde te
maken aan bewegende reclamebeelden in het
centrum (zie kader bij dit artikel).
Sensoren
Want het feitelijke belang van deze digitale
mupi’s is de mogelijkheid om via sensoren
bijvoorbeeld het gedrag van voorbijgangers
vast te leggen en te triggeren door ter plaatse
persoonlijke boodschappen (gewenste
kledingstuk, op de persoon afgestemde
aanbieding, uitnodiging om een spel te spelen,
et cetera) uit te zenden, waardoor voorbijgangers langer en intenser kijken naar een product
en meer tijd nemen om te overwegen of zij dit
product zouden willen hebben, inclusief de
mogelijkheid om daarbij direct tot actie over te
gaan.
Het kan ook simpeler. Een fabrikant zegt bij zijn
schermen desgewenst ook een sensor in te
bouwen die het licht van het scherm al naar
gelang de sterkte van het dag- of avondlicht
afstelt voor optimaal kijkgenot. Dáár had ik in
elk geval erg veel behoefte aan.
Seminar
Tijdens de beurs ISE werd er in het naburige
Okura hotel een seminar over DooH gehouden,
waarbij het vooral duidelijk werd dat DooH
belangrijker wordt bij het uitdokteren van
scenario’s om de consument in de ‘bricks and
mortar’ shop tot daadwerkelijk kopen te

Amsterdam Centrum maakt einde
aan bewegende reclamebeelden
Het staat niet in relatie tot deze beurs, maar
heeft er wel mee te maken. Het stadsdeel
Amsterdam Centrum maakte eind januari
2019 een einde aan de plaatsing van
bewegende reclamebeelden in de
binnenstad. Daartoe heeft het stadsdeelbestuur de tijdelijke vergunningen van 28
digitale mupi's ingetrokken. Volgens het
stadsdeelbestuur zijn deze ‘mupi's’ in strijd
met het zogeheten stedelijk kader buitenreclame en is aansluiting gezocht bij deze
regels bij het ontbreken van beleid. De
exploitant (JC Deceaux) moet stoppen met
de bewegende reclamebeelden en nieuwe
vergunningen aanvragen voor mupi's met
stilstaande reclame, ofwel de mupi's
verwijderen.
Medio juli dit jaar verwacht het stadsdeel
dat de binnenstad van de hoofdstad
volledig vrij zal zijn van reclamezuilen met
bewegende reclamebeelden op straat. De
tijdelijke vergunningen van 7 andere mupi's
verlopen dan. Nieuwe vergunningsaanvragen voor mupi's met bewegende reclamebeelden zullen worden geweigerd.

Allerlei vormen komen uit deze dozen. Soort
kermisattractie?

bewegen, maar ook om diens verbondenheid
met de winkel te vergroten.
Florian Rotberg, de meneer die dit seminar
DSS Europe voorzat en die Managing Director
van invidis consulting groep is, zei het zo: “For
retail we are looking at integrated, holistic
solutions, engaging customers in innovative
and flexible ways. Digital Signage will be right
at the heart of the in-store offering whether it’s
being used to deliver information, storytelling or
entertainment.”
En hij zei: “With the coming together of
content, big data, and programmatic we will
see the transformation of the Digital out of
Home marketplace. The result of this will be
the increased personalisation of Digital Signage
in this sector.”
Geïntegreerde systemen
Zo’n bedrijf dat alle benodigde componenten
en mediavormen aan elkaar knoopt is bijvoorbeeld Nexmosphere. Zij ontwikkelen producten
voor ‘rijke en intuïtieve winkelervaringen’,
waarbij ze licht, aanrakingen, audio, en
sensoren om bewegingen en opdrachten vast
te leggen combineren. Deze veelzijdige
collectie van elementen biedt de flexibiliteit voor
unieke en betaalbare ervaringen om te
winkelen die ook nog ’s betaalbaar kunnen
worden geïmplementeerd. Eenvoudig te

Belangenbehartigende organisaties van
vooral hoofdstedelijke bewoners waaronder Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, bewonersraad
Nieuwmarkt/Groot Waterloo, Comité
Westelijke Grachtengordel, huurdersvereniging Centrum en Wijkcentrum d'Oude
Stadt maakten bezwaar tegen de vergunningen. Hierna heeft het stadsdeelbestuur
een heroverweging gemaakt en de
vergunningen alsnog geweigerd.
Sinds het nieuwe stadsbestuur haar intrede
deed, worden verschillende manieren van
vercommercialisering van de openbare
ruimte tegengegaan. Het College van
Burgemeester & Wethouders wil bewegende reclame uit de stad weren. “Het
terugdringen van deze mupi's met
bewegende reclamebeelden sluit goed aan
bij deze ambitie. Dit soort reclame draagt
bij aan de vercommercialisering van de
openbare ruimte en doet afbreuk aan de
leefbaarheid en verkeersveiligheid.”

koppelen aan USB of mediaplayers, met
volledige controle door de API. Ze noemen dat
‘plug and smile’
Kijk maar eens op www.nexmosphere.com of
je het begrijpt, maar pak anders nog eens de
catalogus van de beursstands, want er zijn er
meer die dit aanbieden. •
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Pioniers in Reclame

Specialist in
maatwerkoplossingen
Tekst Loet van Bergen

Gevestigd in Barneveld zit een sign specialist
die de nieuwsgierigheid heeft gewekt van de
redactie van SignPro Benelux. Dit bedrijf is
een belangrijke schakel voor diverse
opdrachtgevers, ontwerpers en (interieur)
architecten. Onderscheidend in het leveren
van maatwerkoplossingen voor de meest
uiteenlopende projecten met betrekking tot
bewegwijzering, signage en sfeerbeleving.
Over wat Pioniers in Reclame precies doet,
spraken we met mede-eigenaar Jeroen
Konstapel.
Pioniers in Reclame is onderdeel van Van de
Pol Reclame uit Barneveld. “Met deze naam
onderscheiden we ons binnen de signbranche
waar de concurrentie hoog is”, zegt Konstapel.
“Geen standaard signproducten maar maatwerkoplossingen om aan de behoefte van onze
opdrachtgever te kunnen voorzien. Dit maakt
ons onderscheidend binnen de branche. We
kijken naar iedere opdracht met een helder
doel voor ogen: Het maken van visueel sterkte
maatwerk producten, vervaardigd uit duurzame
materialen, opvallend en uniek in ieder opzicht.
Als Pioniers zijn we constant bezig met
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vernieuwen, verkennen, experimenteren en
ontwikkelen. Een werkwijze die weliswaar veel
vraagt van onze medewerkers, maar uiteindelijk
het beste resultaat oplevert.”
Pionieren
Pioniers in Reclame bestaat ondertussen 23
jaar en is opgericht door Bert van de Pol. “Zelf
ben ik er 3 jaar later bijgekomen”, vertelt
Konstapel. “De combinatie van onze achtergronden in de bouwkunde en werktuigbouwkunde heeft een goede basis gelegd voor het
maken van maatwerk producten. We maken
veel gebruik van natuurlijke materialen zoals
hout en staal, aangevuld met traditionele
signmaterialen. We werken met veel verschillende leveranciers zodat we kunnen putten uit
een heel scala aan materialen.” Hij noemt als
voorbeeld een bedrijf dat graag een zuil voor
zijn pand wil hebben. “Je kunt dan twee dingen
doen: een standaard zuil bestellen die alleen
nog afgewerkt hoeft te worden, of een zuil op
maat produceren die volledig past bij de aard
van het bedrijf. Hier ligt de kracht van dit
bedrijf.”

Klantenkring
“Een hechte samenwerking met (interieur)
architecten is voor ons belangrijk”, vertelt
Konstapel. “We zijn altijd op zoek naar een
goede samenhang tussen het eindproduct en
de omgeving. Onze belangrijkste doelgroepen
zijn hotels, gezondheidszorg, overheid en
bedrijven. Zo zijn we huisleverancier van de
Bilderberg Hotels door heel Nederland waar we
de hotels regelmatig voorzien van signage,
bewegwijzering en sfeerbeleving.”
Bijzondere projecten
Het mooiste vindt Konstapel de projecten waar
ze hun expertise helemaal op los kunnen laten.
“We zijn ook steeds vaker internationaal bezig.
Momenteel wordt er gewerkt aan een pilot
store in Berlijn voor Fox Originals, bestaande
uit stoere stalen maatwerk rekken. “Ook
mogen wij de bewegwijzering en signage voor
Hotel Sablon in Brugge ontwerpen en realiseren bestaande uit smeedwerk en marmer”,
zegt Konstapel. “Zo vormt iedere opdracht
voor ons weer een nieuwe uitdaging. Ook
binnen Nederland zijn we werkzaam door het

hele land, zo hebben we onlangs de bewegwijzering voor Bilderberg Vaalsbroek mogen
verzorgen, voor intratuin Deventer loftdeuren
ontworpen en de signage mogen realiseren
voor NENI-Amsterdam, gevestigd in de oude
Citroen garage op het stadionplein in Amsterdam. Voor Nationaal Park de Hoge Veluwe
hebben we de bewegwijzering ontworpen en
gerealiseerd. Deze bewegwijzering staat er
ondertussen alweer ruim 10 jaar. Zo is deze
bewegwijzering gemaakt van staal omdat staal
van oorsprong van de Veluwe komt.”
Maatwerk
Toch hoeft maatwerk volgens Konstapel niet
duurder te zijn dan een standaardoplossing.
“We proberen daar een gulden middenweg in
te vinden. Vandaar onze wens om in een zo
vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij
ieder project. Zo kunnen we met de opdrachtgever meedenken in slimme en betaalbare
oplossingen. Dit wordt door onze klanten erg
op prijs gesteld, waardoor er vaak een
langdurige samenwerking ontstaat. Tijdens het
traject is er altijd een vast aanspreekpunt zodat

we optimale service kunnen bieden. Ook de
montagewerkzaamheden doen we zelf. Zelf
werk ik regelmatig mee bij projecten; enerzijds
om feeling te houden met de werkvloer en
anderzijds om ervaring in het proces te
behouden.”
Groene oplossingen:
Duurzaam produceren is een belangrijk item bij
Pioniers in Reclame. “In onze maatwerk
producten gebruiken we vaak bestaande materialen zoals hout, staal en glas”, legt Konstapel
uit. “Bij het ontwerptraject proberen we zoveel
mogelijk rekening te houden dat de producten
hergebruikt kunnen worden. Ook kiezen we
voor producten die langer meegaan. Bij iedere
keuze die we maken, wordt gekeken naar de
mogelijkheden om zo groen mogelijk te
werken. Het printen gebeurt op Eco-solvent
printer met Eco-solvent UV inkt waarbij we
PVC-folies en FSC-gecertificeerd papier
gebruiken. Voor lichtbakken passen we
standaard LED-verlichting toe.” •
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Aanbod printers beperkt

Heimtextil 2019:
nog veel te leren
Tekst Herman Hartman

Mimaki besteedde veel aandacht aan de opbouw van de stand in aansluiting op het aanbod dat de rest van de beurs kenmerkt.

Het aanbod aan digitale printsystemen voor
textiel op Heimtexil 2019 was dit jaar
beperkter dan bij de vorige edities. Toch
werd het een leerzaam bezoek. Als het gaat
om digitaal bedrukken van textiel (en
behangpapier) voor interieurtoepassingen
komt er veel meer bij kijken dan alleen het
drukken. We zullen de markt beter moeten
doorgronden om er een plek in te veroveren.
Heimtextil is opgezet als ontmoetingsplaats
tussen fabrikanten, handelshuizen, wederverkopers en designers van interieurtextiel en
behang, maar ook woningstylisten, binnenhuisarchitecten en retailers trekken exposanten en
bezoekers overal vandaan. Dit jaar voor het
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eerst een Trend Space met nieuwe ontwikkelingen in dezelfde hal waar ook de digitale
textielprinters een plek had gekregen. De Trend
Space expositie hield het midden tussen
Materials en Dutch Design Week.
Standhouders
Al een aantal jaren biedt Heimtextil onderdak
aan fabrikanten van digitale textielprinters die
hun klanten vooral vinden bij de exposanten
voorzover die zelf textiel bedrukken (een deel
van de aanbieders besteedt de productie en de
bedrukking uit aan loonbedrijven).
De ITMA is echter niet de enige reden voor het
beperkte aanbod. Een aantal aanbieders van
digitale printers worstelt met haar rol op

Ontwerpers bieden hun nieuwe ontwerpen aan op
papier.

printen van papieren behangrollen kon
daarvoor terecht op de stand van Xeikon. Met
de inline afwerking is dat een fluitje van een
cent.

Er wordt veel werk gemaakt van de presentatie van collecties en daarvoor wordt ook gebruik gemaakt van grootformaat prints.

beurzen zoals Heimtextil, wat ook reden kan
zijn om dan maar af te zien van deelname,
maar de thuisblijver hebben vaak ongelijk.

zover gedaald dat de inkt meer in de pas loopt
met de prijs voor bestaande textielinkten voor
digitaal gebruik.

Met name Epson, HP en Mimaki deden wel
mee en leken goed te begrijpen dat er meer
nodig is dan een digitale printer om op
Heimtextil op te vallen. Ze deden een goede
poging om hun stand te laten aansluiten op het
aanbod in de rest van de hallen door naast
printers de nodige voorbeelden te tonen.
Mimaki ging daarin het verst door op de stand
het werk van drie verschillende designers
centraal te stellen met als thema ‘The Fusion of
Innovation and Design’. Het bedrijf liet onder
meer de TS55-1800 zien uitgerust met een
bulk rolinvoer en een bulk inktsysteem. Ook liet
de fabrikant zien hoe je met uv inkt wanddecoratie kunt drukken met de daarvoor opgestelde
UCJV150-160.
Bij HP lag de nadruk op latex inkt in combinatie
met geschikte textielsoorten inclusief een
aangepast canvas geschikt voor wandbekleding.
Het Italiaanse MS liet twee printers uit het
brede aanbod zien waarbij de nadruk op het
open inktsysteem werd gelegd. Bij MS viel te
beluisteren dat 2019 wel eens het jaar van de
doorbraak van pigmentinkt voor textielbedrukking kan worden. De kwaliteitsissues uit het
verleden zijn grotendeels (niet allemaal)
overwonnen en de prijs van de inkten is nu

Alpeh, dat eveneens Italiaanse roots heeft,
stond met twee uitvoeringen van de LaForte200 in Frankfurt. De printers kunnen in
verschillende breedtes worden geleverd met
verschillende koppen configuraties. Een bulk
invoersysteem dat rollen tot 900 kg aan kan is
mogelijk. De versies met het grootste aantal
printkoppen gaan als 400 series door het
leven. Ook hier is er sprake van een open
inktsysteem voor verschillende typen textielinkt.
Er is ook een versie voor bedrukken van papier
met dye sublimatie inkt.
Net als bij MS zijn ze bij Aleph positief waar het
de kansen van pigmentinkt aangaat. Eén van
de applicaties die hier worden genoemd voor
hun watergedragen pigmentinkt betreft
opmerkelijk genoeg het bedrukken van behang
naast onder meer het bedrukken van katoen,
katoenmengingen en canvas. Het bedrijf wist
de afgelopen jaren haar productaanbod te
stroomlijnen waarbij met dezelfde basiselementen verschillende uitvoeringen worden gebouwd. Aleph is er daarbij in betrekkelijk korte
tijd geslaagd om op eigen kracht een dealernetwerk op te zetten in verschillende landen in
Europa maar ook in Afrika, Azië, Noord-,
Midden- en Zuid Amerika.
Wie interesse had in het in groter volumes

Enkele lessen van Heimtextil
De rijkdom aan stoffen en designs missen
we deels bij digitaal print. Les één is wat je
niet kunt zien en voelen bestaat niet. Hier
geen bordjes met verboden aan te raken
want dat is de essentensie van de beurs,
voelen en kijken. Als er één productgroep is
waar ‘beleving’ belangrijk is, is het bij de
verkoop van interieurtextiel.
Les twee: het aanbod aan conventioneel
geproduceerd textiel is breder dan alleen
print. In het interieur worden verschillende
technieken gebruikt om stof te kleuren en
er patronen in aan te brengen. Drukken is
er maar één van, een beetje nederigheid
als het gaat over textiel printen kan hier
geen kwaad. Als je alleen (digitaal) gedrukt
textiel levert aan eindklanten is je aanbod
per definitie incompleet en kun je beter via
een intermediair die hier wel in voorziet naar
de eindklant toe.
Les drie: trends worden hier veel meer
bepaald door de lokale markt met per regio
een ander aanbod waardoor het volume
over een groot aantal stoffen en bedrukkingen wordt verdeeld. Dit laatste is een
goede insteek voor digitaal drukken omdat
er hierdoor ook marktniches te bedienen
zijn.
Les vier: software is een cruciale schakel in
het efficiënt inrichten van het proces. De
elders op deze pagina’s besproken
pakketten verkorten de doorlooptijd van
het ontwerpen en het drukgereed maken
aanzienlijk. Echter dat aanbod sluit niet in
alle gevallen goed aan op de huidige markt
en gaat uit van de verkoop van software
met daarnaast een aanvullend supportcontract en is vooral gericht op merkeigenaren
en productiebedrijven. Voor zzp’ers is de
prijs van deze software in vergelijking met
hun Adobe Photoshop abonnement erg
duur. Tot nu toe was er geen alternatief
maar inmiddels werkt Adobe wel aan een
Photoshop plugin voor designers waarmee
je patronen kunt ontwikkelen voor textielen papiertoepassingen. De plugin met
codenaam Project Paras is echter nog niet
gericht op de uitwerking van patronen op
3D modellen voor mode of interieur zodat
je dan ook ergens in het traject de hiervoor
genoemde software nodig hebt.

Trend Space stelde nieuwe materialen voor maar was ook de plek waar presentaties werden gegeven over opkomende
trends.
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Afwerking
EuroLaser liet voor het eerst zien hoe je met
laser textiel snijdt/smelt. Op de stand van
JoosTechnlogy/Wyenga confectiemachines
troffen we uiteenlopende gereedschappen voor
het confectioneren van textiel in grote volumes
met waar nodig een lopende band en gespecialiseerde naaimachines. Ook gordijnmachines
en een laser snijtafel maken deel uit van het
aanbod. Afwerken blijft deels handwerk, maar
met een goed georganiseerde productieflow is
de tijd per producteenheid zeker terug te
brengen.
Ontwerp te koop
Een bijzonder aspect aan Heimtextil is dat je
kennis kunt maken met de andere kant van de
business. Ontwerpers vanuit de hele wereld
bevolken er tafels met pakken in eigen huis
getekende patronen voor het bedrukken van
textiel. Intermediairs die namens merkeigena-

ren, winkelketens of grote textielproducenten
optreden kopen hier de ontwerpen in voor
toekomstig producties. Opvallend is hierbij dat
vrijwel alle ontwerpen alleen op papier worden
getoond, zonder de look & feel van het textiel
die op de rest van de beurs doorslaggevend is.
Het is handel op het scherpst van de snede,
waarbij per aangekocht ontwerp maar een
geringe vergoeding wordt betaald. Een
belangrijke reden waarom een nog onverkocht
ontwerp vooraf digitaal op textiel printen
nauwelijks loont. De productie van textiel wordt
vaak in verband gebracht met onderbetaling in
derde wereldlanden maar manifesteert zich ook
al bij het maken van ontwerpen voor deze
markt. •
Bij Aleph zijn ze positief over de kansen voor pigment
inkt.

Software
Ook voor ontwerp- en productiesoftware was
er aandacht. Het drukgereed maken van een
patroon vergt verschillende stappen. Vertrekpunt is tegenwoordig, naast ontwerpen op
papier dat nog steeds gebeurt, meestal een
Adobe Illustrator of nog vaker een Adobe
Photoshop bestand.
Het patroon moet worden gerepeteerd om
een complete rol te drukken en worden
gesepareerd voor het gekozen drukproces. In
de meest eenvoudige vorm ben je klaar om de
print te starten als je het patroon hebt
ingevoerd. Echter in een aantal gevallen wil je
het patroon ook aanpassen aan de toepassing. Door het ontwerp van de toepassing te
combineren met het patroon en rekening te
houden met hoeken en stikselnaden en
andere vormen van afwerking kun je maatwerk
leveren. Het is meteen de kracht van digitaal
produceren dat we niet langer gebonden zijn
aan oplages, waardoor we een aantal stappen
verder kunnen gaan in dat maatwerk dan
langs conventionele weg mogelijk is. Het
goede nieuws is dat de benodigde software
voor het uitwerken van ontwerpen en het
drukgereed maken er al lang is. Deels is die
software oorspronkelijk vooral ontwikkeld voor
het uitwerken van het ontwerp inclusief uitknippatronen en ondersteuning van traditionele
drukprocessen. Op Heimtextil was er een
aantal aanbieders aanwezig.
NedGrapics, met het Europese hoofdkantoor
in Nederland, biedt CAD/CAM software voor
uiteenlopende toepassingen in de maakindustrie. In de traditionele textielmarkt is dit bedrijf
een belangrijke speler. Voor de textiel- en
interieurmarkt heeft het een aantal pakketten
gebundeld als Printing Studio Suite. De naam
is enigszins misleidend want juist dat printen is

Ook HP legde het accent op beleven.
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hier niet aan de orde. Wel biedt het pakket
ondersteuning voor fotospectraalmeting en
kunnen er voor textielbedrukking geschikte
kleurprofielen worden gemaakt. De compleetheid zit hem juist in de voorkant dat naast
productiemodules voor patroonontwerp en
repeteren van patronen ook presentatiemodules bevat Hexis advertentie SignPro 2-2019
SPREAD waarmee je het ontwerp in 3D kunt
presenteren of kunt combineren met een foto.
De modules kunnen afzonderlijk worden
gebruikt.
De AVA CAD CAM Group heeft de basis in
Engeland en is ook al ruim 25 jaar actief in de
textielmarkt. Ook hier is er sprake van
modulaire software voor de verschillende
deeltaken. AVA heeft een eigen RIP toegevoegd voor het aansturen van digitale
textielprinters.
Het uit Spanje afkomstige Inedit pakt het wat
eenvoudiger aan. NeoTextil bestaat uit design
plug-ins voor Adobe Photoshop. Die maken
het mogelijk om de kleuren in het ontwerp snel
te variëren en patronen te repeteren, kleurseparaties te maken en zelfs fotorealistische
simulaties. Ook hier kan de printer worden
aangestuurd door een eigen RIP en editor
neoStampa aangevuld met neoMatch voor
kleurbeheer. Op Heimtextil werd neoCatolog
geïntroduceerd, een beheers- en workflow
tool.
Pointcarré heeft de Europese thuisbasis in
Frankrijk. Ook hier weer een complete set
software ontwerptools die gezien de namen
op de klantenlijst vooral in de modesector
worden ingezet. (De weinig bereidwillige
Franse verkoper vond een demo aan ons
verspilde tijd en beloofde een linkje door te
sturen met de video’s over het product. We
wachten nog steeds…)

printer/cutter

NIEUW

TRUST YOUR INSTINCTS
KIES DE NIEUWE TrueVIS VG2

FANTASTISCHE KLEURENREPRODUCTIE EN UNIEKE PRINT & CUT PRECISIE
Ontdek de nieuwe TrueVIS VG2, de nieuwste innovatie van Roland DG;
• Nieuwe TrueVIS TR2 inkten, nu met Oranje – de meest veelzijdige oplossing in de Sign&Graphics markt
• True Rich Color – een unieke colour (management) preset voor indrukwekkende kleurenreproductie
• Supersnel eindresultaat – opdrachten klaar voor lamineren en verwerking in 6 uur*
• 3M™ en Avery™ gecertificeerd.
*Testen uitgevoerd door Avery Dennison™ op MPI Range digital printmedia. Bij het combineren van deze media en de VG2 met
TR2 inkten, kan je lamineren na een periode van 6 uur als de geprinte rollen goed geventileerd worden.

ONTDEK MEER OP ROLANDDG.NL

Webshop voor wrap-, sign- en tinttools en PPF

WrapGear pakt
handschoen op
Tekst Herman Hartman

Het assortiment van WrapGear bevat tools voor het werken met de meest uiteenlopende soorten zelfklevende folie. Rechts op de foto de verrijdbare versie van het folierek.

WrapGear is een relatief jonge onderneming, geheel gericht op het via het web
verkopen van uiteenlopende gereedschappen voor zowel uiteenlopende signopdrachten als carwrap, PPF- en tintopdrachten. Het door WrapGear gevoerde
assortiment bevat alles wat nodig is
om als signmaker, carwrapper
of windowtinter aan het werk
te gaan. Circa 80 procent van
het aanbod is uniek voor
Europa, claimt Wrapgear. Oprichter en eigenaar Roger Danen geeft
uitleg.
Wie met Danen in gesprek is hoort diens
enthousiasme over het signvak. Hij heeft met
zijn eigen signbedrijf 23 jaar ervaring opgedaan, waarbij alle vormen van folieverwerking
door zijn handen zijn gegaan. Op basis van
eigen ervaring ging hij vaak op zoek naar de
optimale tools. Een paar jaar geleden was in de
VS de opvallend gele handschoen ‘WrapGlove’
een hit. Bij alle vooraanstaande carwrap

44

De SuperGlove is een hoogwaardige handschoen
voor het werken met zelfklevend vinyl, gemaakt van
een uniek materiaal dat over het vinyl glijdt zonder
de handschoen nat te maken.

competities in de
VS zag je deze
handschoen terug.
Maar in Europa was hij
destijds niet verkrijgbaar.
Danen zocht contact
met de fabrikant en wist de
distributierechten te verwerven. In eerste
instantie werd speciaal voor dit product een
webshop ingericht.
Breed assortiment
Danen ontdekte nog veel meer producten die
een plaatsje verdienden in de gereedschapskist
van de professionele wrappers, autotinters en
signmakers. Dat leidde ertoe dat hij meer tools
ging importeren en distribueren, vooral uit de
VS. Dat legde de basis voor WrapGear.

Inmiddels zijn er meer dan 250 artikelen
verkrijgbaar in zijn nog steeds groeiende
webshop. Danen: “Ik zoek niet alleen unieke
producten. WrapGear wil alles kunnen leveren
wat onze afnemers nodig hebben aan gereedschappen en (hulp)vloeistoffen om hun vak uit
te oefenen zodat ze het ook in één keer
kunnen bestellen. Dus voeren we ook een
aantal bekende merken. WrapGear staat

Roger Danen toont hier de POD Steamer.

Bestellen
Wat dat bestellen betreft ligt de drempel laag.
Danen: “We hebben het bestellen zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Gewoon je bedrijfsgegevens voor de factuur en levering invullen, dan
bestellen en afrekenen. Je hoeft niet eerst een
account aan te maken en een wachtwoord op
te geven en er is geen minimum bestelbedrag.
Ook voor een aantal rakels, of rakelbuffers
zoals Monkey strips of Banana Buffers, kun je
op de site terecht.” Klanten met een factuuradres buiten Nederland kunnen door invoering van hun btw nummer het bedrag direct
excl. btw afrekenen. Waar de website in eerste
instantie gericht was op Nederland en België
bleek al snel dat bestellers vanuit heel Europa
de website wisten te vinden vanwege het
bijzondere aanbod, nog voor er sprake was
van een Engelstalige versie. Voor de bezorging
wordt UPS ingeschakeld.

De in eigen huis ontworpen föhnstandaard.

daarbij voor A-kwaliteit. Dus wél messen van
OLFA en NT cutter maar géén Chinese
namaak.”
Als het even kan krijgt de klanten van WrapGear de keuze uit meerdere producten. Daarmee
wordt tegemoet gekomen aan de persoonlijke
voorkeur van de klanten. Het verschil zit ook in
de details. Niet voor niets heeft Danen de
webshop ingericht met aparte tabs voor wrap-,
sign- en tinttools en paint protection film/tools.
Elke categorie heeft bijvoorbeeld deels eigen
rakels. Het bedrijf heeft inmiddels al vijf
verschillende handschoenen in het assortiment.
Zo voorkomt de Kevlar Heat Glove dat je bij het
windowtinten, waarbij vaak hogere temperaturen worden gebruikt, je hand brandt. Bij
wraptools vind je daarnaast de WrapGlove en
de Super Glove.

De Tint Hozilla voor het werken met
applicatievloeistoffen of gels.

Unieke producten
“Je vindt op onze site verschillende voor
Europa unieke producten die bijdragen aan
zowel de kwaliteit als aan de snelheid waarmee
je foliemontages uitvoert”, stelt Danen. Van
recente datum is de POD Steamer. Het
apparaat is met bijgeleverde toebehoren
afgestemd op de verschillende toepassingen
bij foliemontage. De steamer doet dienst bij het
reinigen van voertuigen waarbij je ook moeilijk
bereikbare plaatsen van vet en vuil ontdoet.
Maar ook bij het aanbrengen van folie kan de
steamer worden ingezet. Met een temperatuur van 100 graden beschadig je de folie
niet. Je kunt het gebruiken om de folie ‘te
zetten’. Je kunt folie ook voorverwarmen
waardoor het beter verwerkbaar wordt.
Zo laat ook stugge chroomfolie zich
over lastige delen verbuigen, zoals
bumpers.
Tint Hozilla is een ander uniek product.
Het is een drukspuit voor het werken
met applicatievloeistoffen en gels
voor windowtinten en
aanbrengen van lakbeschermfolie. De Tint Hozilla is
er in twee uitvoeringen; van 8 en 22,7 liter. Je
breng het na vullen op druk met een compressor. De winst zit in het feit dat de druk en
daarmee de verneveling gelijk blijft en dat je
niet steeds tussendoor hoeft te pompen. De
vaten en toebehoren zijn veel robuuster dan
de meest hiervoor ingezette spuiten.
De op de website aangeboden
folieopbergrekken zijn dan weer in
eigen huis ontwikkeld. Deze
metalen rekken zijn in 3 breedtes
en 2 uitvoeringen leverbaar. Ze
onderscheiden zich door hun
stevige constructie waardoor je
ook zwaardere rollen veilig opbergt. Bovendien zijn ze uiterst compact en steken ze niet
meer dan 13 cm uit de wand. Een derde

verrijdbare uitvoering is deze maand nieuw in
de webshop. Ook nieuw is de föhnstandaard
waarin de warme föhn wordt geparkeerd als
die even niet nodig is. Een slimme oplossing
die er voor zorgt dat de föhn direct binnen
handbereik blijft en minder snel beschadigt.
Uniek is ook de zelfherstellende STEK Dyno
Paint Protectie Film (PPF). De folie beschermt
tegen steenslag en krassen en heeft zelfherstellende eigenschappen waardoor lichte
krassen na korte tijd in de zon of door licht
föhnen verdwijnen. Er is naast een glanzende
en matte versie ook een zwart glanzende versie
voor over zwarte lak (het zwart wordt nóg
intenser) en een mat zwarte versie.
WrapGear voor iedereen
Een flink aantal professionals weet inmiddels
de weg te vinden naar WrapGear. Danen toont
zich positief verrast over hoe afnemers via sociale media hun ervaringen met de op WrapGear
bestelde tools delen. Danen: “Je merkt dat er
binnen Europa een aantal super specialisten
dag en nacht met het vak bezig is en daarover
informatie met elkaar deelt.” WrapGear is er
niet alleen voor super specialisten, zegt hij er
snel bij. Danen: “We leveren bij elk product
zoveel mogelijk informatie over de werking. We
zullen in de komende tijd in de webshop
steeds vaker ook filmpjes plaatsen over hoe je
onze producten het best kunt gebruiken. En bij
vragen kunnen ze altijd bellen naar het
telefoonnummer dat op onze webshop
staat.” Dankzij de indeling in verschillende tabs op de site weet je als
minder ervaren professional zeker
dat de producten geschikt zijn voor
het beoogde gebruiksdoel. Dat is,
naast bestelgemak, misschien wel
de grootste kracht van WrapGear. •

WrapGear lever ook standaard producten van
onder meer 3M die iedere signmaker in zijn of
haar gereedschapskoffer heeft.

FESPA World Wrap Masters
In mei is WrapGear te vinden op de FESPA
in München. Het bedrijf is er hoofdsponsor
van de FESPA World Wrap Masters Serie.
De deelnemers werken er met de door
WrapGear geleverde gereedschappen.
WrapGear is ook met een eigen stand
aanwezig, direct naast de arena waar de
competitie zich afspeelt. Daar worden
verschillende tools aangeboden die je ook
direct kunt meenemen.
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Informatieplicht Energiebesparing van kracht

Terugdringen
2
CO vergt actie
Tekst Herman Hartman

Sinds de jaren negentig hebben ondernemingen te maken met het Activiteitenbesluit
milieubeheer. Een van de uitvloeiselen van
dat besluit is dat bedrijven verplicht zijn alle
beschikbare energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan
5 jaar in hun bedrijf toe te passen. Was dat
eerder vooral een papieren tijger, vanaf nu is
dat anders door toevoeging van de Informatieplicht Energiebesparing en door aanstellen van goed opgeleide handhavers.
Waar draait het allemaal om? De overheid zet de
komende jaren in op het terugdringen van de
CO2 uitstoot bij particulieren en bedrijven. Een
van de routes die daarbij wordt gevolgd voor het
bedrijfsleven is dat wordt teruggegrepen op al
langer bestaande wetgeving, namelijk de
regelgeving rond energieverbruik. Wat nieuw is,
is dat sinds 1 januari bedrijven verplicht zijn zelf
de aangifte te doen van hun energieverbruik en
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reeds genomen energiebesparingsmaatregelen.
Deze informatie moet via een internetplatform van
de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
(www.rvo.nl) geregeld worden (let op: met
e-herkenning). Wie daaraan niet voldoet kan
vanaf 1 juli bezoek verwachten van een daartoe
aangestelde controleur die middels een maatregel van bestuur boetes kan opleggen voor
bedrijven die de wetgeving negeren.
Verbruikscategorie
De overheid onderscheidt drie
bedrijfscategorieën.
-	De eerste categorie: kleine energieverbruikers
(dus kleine MKB-bedrijven) met een jaarverbruik van maximaal 50.000 kWh elektriciteit of
25.000 m³ gas.
-	De tweede categorie: bedrijven met een
verbruik tussen de 50.000 kWh en/of 25.000
m3 aardgas.
-	De derde categorie: bedrijven die meer

Kennisplatform Energie
Creatieve Industrie
Metaview/Dienstencentrum heeft voor de
creatieve industrie, inclusief sign en
grootformaat, een programma opgezet om
bedrijven hiermee op weg te helpen.
Beide organisaties zijn al langer actief met
verschillende programma’s gericht op
duurzaam ondernemen, waaronder
Energiebesparing, Milieumanagement ISO
14001 of zelfs Energiemanagement ISO
50001. Ze hebben nu het initiatief genomen voor het Kennisplatform Energie
Creatieve Industrie www.creatieve-energie.
info en ontwikkelden een zogenaamde
Toolbox Energie Creatieve Industrie
waarmee individuele bedrijven uit de sector
kunnen worden ondersteund bij het nemen
van hun stappen. Voor de grafische sector
wordt samen met het KVGO een 6-tal
gratis te bezoeken bijeenkomsten belegd.
Daarnaast worden er stappen ondernomen
om ook voor de sign- en printproductiemarkt een of meer voorlichtingsbijeenkomsten tot stand te brengen.

verbruiken dan 200.000 kWh en/of 75.000
m3 gas. Grootste verschil met categorie 2 is
de strengheid waarmee de rapportage wordt
beoordeeld.
De nieuwe Informatieplicht Energiebesparing is
van toepassing op alle bedrijven die méér dan
50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aan
aardgas gebruiken. Zij moeten zich vóór 1 juli
2019 aangemeld hebben bij het RVO, waarbij
van hen wordt verwacht dat zij alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van
vijf jaar of minder uitvoeren. Bedrijven uit de
eerste categorie hebben alleen een zogenaamde
zorgplicht, wat inhoudt dat ook zij aan energiebesparing moeten werken, maar dat zij niet bezocht
zullen worden door de Omgevingsdienst
(= Bevoegd Gezag).
De aantoonplicht ligt dus nu bij het bedrijfsleven
en niet meer de controlerende overheid. Dit
betekent dat bedrijven moeten aantonen dat alle
relevante maatregelen zijn genomen en kunnen
-	bij gebrekkig initiatief - worden gedwongen
een energiebesparingsonderzoek te laten
uitvoeren. Het is deze categorie die het meest
onder het vergrootglas ligt.
Erkende Maatregelenlijsten
Om het nog wat complexer te maken moeten de
besparingen die een bedrijf treft bij voorkeur
voorkomen op Erkende Maatregelenlijsten voor
energiebesparing (EML) die door de overheid zijn
opgesteld. Het moet ook echt gaan over
energiebesparing. Investeringen in energieopwekking door zonnepanelen of (mede)investeren
in windenergie tellen niet mee. Al kan de
investering in zonnepanelen er wellicht toe leiden
dat bedrijven die nu qua verbruik net boven de
50.000kWh zitten er voortaan onder blijven.
De eenvoudigste route om aan de regelgeving te
voldoen is maatregelen treffen uit de Erkende
Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML).
Formeel zouden die maatregelen nu al geregeld
moeten zijn, maar ook voorgenomen maatregelen kunnen in het rapport worden opgenomen.
Als je als bedrijf de juiste maatregelen al hebt
genomen dan ben je er nog niet helemaal, want
er bestaat ook nog zoiets als Maatregelen voor
Doelmatig Beheer en Onderhoud ofwel DBO.
Kortom: er moet blijvend sprake zijn van
progressie.
Deze lijsten bevatten inmiddels voor 19 bedrijfstakken verplicht uit te voeren energiebesparende
maatregelen. De grafische bedrijfstak is één van
die 19 bedrijfstakken. Volgens opgave gaat het
daarbij om inrichtingen voor vervaardiging van
papier, karton en karton- en papierwaren,
SBI-code 17, en inrichtingen met drukkerijen en
reproductie van opgenomen media. SBI-code18
(SBI staat hier voor de door het CBS opgestelde
lijst met de Standaard bedrijfsindeling). Omdat

signbedrijven sowieso geen eigen SBI-code
hebben zit de kans op een volledig op hen
toegeruste erkende lijst er niet in.
Ook alledaagse zaken
Een blik op de uitgebreide lijsten op www. Infomil.
nl leert dat veel van de hier opgevoerde maatregelen voor grafische bedrijven ook binnen grotere
signbedrijven, zeefdrukkers en print service
providers kunnen worden toegepast. Het gaat
om alledaagse zaken als de bouwkundige staat
van het bedrijfspand waar wel of geen isolatie is
toegepast, of het plaatsen van LED-verlichting.
Maar ook om praktische zaken als het nemen
van maatregelen om de bedrijfsdeur(en) automatisch te openen of te sluiten, of te voorzien van
isolatie. Of het onderhoud op de in het bedrijf
aanwezige persleiding waar luchtlekkages het
stroomverbruik kunnen verhogen. Zo gaat het
nog wel even door.
Andere maatregelen dan de op de lijst geplaatste
maatregelen kunnen ook voldoen, zulks ter
beoordeling van de betrokken ambtenaren. Dat
er andere maatregelen zijn blijkt wel uit de lijst die
Metaview en het Dienstencentrum (zie kader) in
2018 aanlegde. Met die lijst richt het Dienstencentrum zich op alle bedrijven in de creatieve
industrie, waaronder de signbedrijven. Over de
inhoud van die lijst wordt overlegd met de
overheid. Die lijst komt al tot zo’n 120 verschillende maatregelen en wordt nog uitgebreid.
Omzetgroei en energieverbruik
Gelukkig is er ook gedacht aan bedrijven die te
maken hebben met omzetgroei en de daarmee
gepaard gaande groei van het energieverbruik. Er
wordt ook gekeken naar het energieverbruik per
geproduceerde eenheid. Wie het hogere volume
efficiënter produceert qua energieverbruik kan
nog steeds voldoen aan de vragen omtrent
energiebesparing en hoeft niet meteen in het
eerste jaar als de machinebezetting nog in
ontwikkeling is al resultaat te boeken.
Huren
Ook aan situaties waarbij de bedrijfsgebouwen
worden gehuurd is gedacht. De verantwoordelijkheid voor het energieverbruik wordt bij de huurder
gelegd (of liever degene die heeft getekend voor
de energielevering). Het feit dat je geen eigenaar
bent maar slechts gebruiker ontslaat je niet van
de verplichting om het energieverbruik binnen de
onderneming te monitoren en waar mogelijk
terug te dringen.
Er is vaak sprake van zogenaamde split incentives. De verhuurder investeert bijvoorbeeld in
dubbelglas of dakisolatie waarna de huurder de
energiekosten ziet dalen. Omdat een huurovereenkomst onderhevig is aan het privaatrecht
zullen ze het samen eens moeten worden over
contractaanpassingen die het voor de verhuurder
mogelijk maken om zijn investeringen op termijn
terug te verdienen. Het advies is dan ook om bij

het aangaan of vernieuwen van huurcontracten
hier extra aandacht aan te besteden. Een wellicht
bruikbaar model hiervoor vindt u op
www.plaformduurzamehuisvesting.nl/menukaart.
Tenslotte
Ondernemers zitten meestal niet verlegen om
overheidsbemoeienis bij de bedrijfsvoering. Bij
een onderwerp als CO2 reductie is het echter
onontkoombaar dat de overheid meekijkt en
ervoor zorgt dat alle bedrijven op gelijke wijze
worden beoordeeld. Het voorkomt, naast de
bijdrage aan de CO2 reductie, dat bedrijven die
op geen enkele manier voldoen aan de CO2
reductie-eisen daardoor concurrentievoordeel
halen.
Er staat in dit geval ook wat tegenover. Uitgangspunt is dat een maatregel waarmee energieconsumptie wordt bespaard binnen 5 jaar moet
kunnen worden terugverdiend. Vooropgesteld dat
de maatregel ook daarna in stand blijft kun je op
langere termijn zelfs geld verdienen met een
aantal van deze maatregelen. Met het vooruitzicht
dat de energieprijzen -vooral voor bedrijven- de
komende jaren eerder zullen stijgen dan dalen
wordt de terugverdientijd van projecten die nu al
rendabel zijn in de praktijk waarschijnlijk korter. •

De overheid betaalt (een beetje) mee
Waar de overheid de meeste subsidies
voor particuliere woningbezitters heeft
beëindigd geldt dit niet voor ondernemers
die hun bedrijfsgebouw zuiniger willen
maken. De door de overheid ingestelde
Energie-investeringsaftrek (EIA) levert
gemiddeld 11% voordeel op. Voor 2019 is
er een gelimiteerd budget van € 147
miljoen.
Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk
omschreven investeringen (specifiek) én
voor maatwerkinvesteringen (generiek) die
een forse energiebesparing opleveren. U
kunt 45% van de investeringskosten
aftrekken van de fiscale winst. Dat kan
bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze
investeringen staan omschreven als
'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2019.
Zo kan er onder voorwaarden aftrek
worden verkregen voor de verbetering van
de isolatie van bestaande vloeren, daken,
plafonds. En er is meer te halen. Ook
dubbelglas of de investering in warmtepompinstallaties, of het energiezuinig
maken van de verlichting door led kan
onder voorwaarden leiden tot investeringsaftrek. Raadpleeg daarvoor de Energielijst
en Milieulijst 2019 op www.rvo.nl.

Markt

SignPro Benelux Maart 2019

47

HP Latex R1000, drukken op plaat- en rolmaterialen

Missie geslaagd
Tekst Herman Hartman

Aan beide zijden van de koppenwagen is een
systeem geïnstalleerd dat eventuele inktmist opvangt.
Ook hier moeten de filters af en toe worden
vervangen.

HP is een lange weg gegaan om het
drukken met latex inkten op plaatmateriaal te realiseren.
In mei introduceerde het de 2,5 meter
brede HP Latex R2000. In augustus werd
het aanbod aangevuld met de Latex R1000
met een maximale afdrukbreedte van 1,6
meter. Het is dit model dat SignPro in de
showroom van Nautasign van dichtbij
bekeek. We kunnen nu voor het eerst met
latex inkten printen op plaatmateriaal,
naast het printen op rolmateriaal.
De HP Latex R-series zijn niet de eerste
hybride printers van HP. Het bedrijf leverde al
de FB serie uitgerust met uv inkten. Een aantal
elementen van de FB printers zien we terug bij
de nieuwe R series. Dat is onder meer het
geval bij het gebruik van de vooraanleg en de
optie om meerdere kleine platen elk op een
eigen aanlegpunt in te voeren.

Deel van de uitgebreide reinigingsset om de koppen
in werkende conditie te houden. Rechtbvoenin zien
we ook nog het tisue dat de door de drop detector
afvuurde druppers opvangt. Hierdoor is tussenkomst
van de operator alleen nodig als de rol met tissues
verbruikt is.

Latex inkt vraagt wel om een andere ombouw
van de printer. De R1000 neemt meer plek in
dan de HP FB550. Met name de droger/cure
unit aan de voorzijde is daaraan debet, maar
ook de printwagen vraagt met zoveel koppen
meer ruimte, waardoor de breedte met 421 cm
flink is. Iets om rekening mee te houden is het
gewicht van 1.400 kg. De printer wordt
standaard geleverd inclusief 1 invoer- en

uitvoertafel en een in- en uitvoer spindel voor
het verwerken van rollen. De Latex R1000 kan
rollen tot 60 kg aan. En op de tafel kunnen
platen tot een gewicht van 68 kg worden
verwerkt.
Voor het verwerken van rolmateriaal is er een
accessoire waarmee je de rol op de invoertafel
legt. Hiermee kun je kortere lengtes printen
zonder de tafels te verwijderen en de rol vooraf
in te spannen. Dit wordt mogelijk gemaakt
doordat de aanzuiging van de transportband er
voor zorgt dat de rol ook dan zonder slip en
zonder risico van opbollen doorgevoerd wordt
zonder dat die is opgespannen.
Transportband
De aanzuiging onder de transportband is bij de
R1000 in 3 zones verdeeld waarbij het systeem
de aanzuiging aanpast aan het substraat. HP is
er in geslaagd de afwijkingen die we nogal
eens tegenkomen bij het gebruik van een
transportband uit te bannen. De voorwaartse
snelheid wordt gecontroleerd door Optical Belt
Advance Sensor en de zijdelingse afwijking
geëlimineerd door de geleiders. De nauwkeurigheid waarmee de inktdruppels op het
substaat worden gelegd is substantieel beter
dan bij vergelijkbare hybride systemen uitgerust
met uv inkten.
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De cassettes waarin de koppen voor witte inkt
worden opgeborgen als ze niet worden gebruikt.

Software ondersteuning
De vraag wat de beste positie is voor de
operator om de printer in te stellen loste HP op
door zowel aan de voor- als achterzijde een
identiek groot touchscreen toe te passen
waarmee je toegang hebt tot alle instellingen.
HP heeft veel routinehandelingen in de
software zo ingesteld dat je als gebruiker je
daar niet in hoeft te verdiepen. Zo meet de
printer zelf waar het substraat zich op de tafel
bevindt en doet een hoogtemeting om de
hoogte van de printwagen boven de band af te
stellen. Zelf instellen kan wel en als er meerdere
platen achter elkaar worden geprint kun je de
metingen overslaan. De software bevat voor
veel substraten al een standaard receptuur
voor het instellen van de printer. Door hiervan
een kopie te maken kun je je eigen instellingen
opslaan. HP brengt bij nieuwe materialen
updates uit van de bibliotheek met instellingen.
Ook het onderhoud wordt grotendeels door de
printer zelf uitgevoerd, waardoor de operator
zich kan beperken tot het vervangen van
verbruikte materialen. Een drop detector
controleert of de nozzles open zijn.
Sensors
Net als bij de andere latex printers van dit merk
is het onderhoud vrijwel volledig geautomatiseerd. Al het daarvoor benodigde verbruiksmateriaal wordt in een onderhoudskit geleverd. De
manuele handelingen bestaan vooral uit het
vervangen van onderdelen van de onderhoudskit en het reinigen van de twee rakels aan
weerszijden van het printpad.
HP heeft de Latex R printers uitgerust met een
groot aantal sensors waarmee de conditie van
de printer wordt gemonitord en AI (Artificial
Intelligence) maakt het mogelijk tijdig in te
grijpen. De R-series printers worden vanaf
afstand gecontroleerd door het remote service
center. Dit maakt het mogelijk om bij een
storing direct vast te stellen wat er mis is. Het
werkt twee kanten op. Doordat HP centraal
gegevens bijhoudt kan preventief worden
ingegrepen als een storing zich bij meer
gebruikers al heeft voorgedaan. En er kan een
melding aan de gebruiker worden gestuurd als
er dringend onderhoud moet worden uitgevoerd.
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Het invoeren van platen gebeurt aan de achterzijde. Op de tafel staan een van de twee rolhouders voor invoer van
rolmateriaal.

Latex inkt is een zogenaamde hars(resin)inkt.
Bij watergedragen HP Latex inkten vormt
warmte de trigger voor faseverandering van de
inkt van vloeibaar naar vast. De uitgeharde
print is direct verwerkbaar.
Voorafgaand aan de faseverandering moet het
water verdampen, ook daarbij wordt warmte
gebruikt. Sinds de introductie van de eerste
generatie watergedragen HP Latex inkten, nu
ruim 10 jaar geleden, heeft HP de eigenschappen van de inkten in twee stappen verbeterd.
Zowel de hechting als de krasvastheid en de
uithardingstemperatuur van de inkt zijn onder
handen genomen en het energieverbruik
omlaag gebracht. Kenmerkend voor de
huidige generatie 3 inkten is het gebruik van
Optimizer en Overcoat. Bij de roll2roll printers
werd de noodzakelijke curingtemperatuur bij
deze generatie inkten beperkt tot circa 110
graden.
Optimizer heeft als doel de nog vloeibare
inktdruppel vast te houden op het substraat
totdat droging en curing hun werk hebben
gedaan. Overcoat verbetert de krasbestendigheid van de prints. Beiden worden aangestuurd door de software van de printer. De
keuze voor een substraattype bepaalt ook de
mate waarin Optimizer en Overcoat worden
ingezet. Bij gebruik van een laminaat kan Overcoat achterwege blijven. In droge toestand is
de print met overcoat goed krasvast waardoor
minder vaak laminaat nodig is. De latex inkt is
echter ten opzichte van veel uv inkten
gevoeliger voor de inwerking van reinigingsmiddelen, waardoor je om die reden juist soms
wel kiest voor lamineren. De latex inkt is direct
na curing verwerkbaar en kan naar behoefte
warm of koud worden gelamineerd.
Latex inkt is ook in gedroogde toestand
flexibel waardoor buigen en uitrekken geen
probleem is en het niet versplintert bij snijden
of frezen.
Nieuwe inkt
Voor het drukken van plaatmaterialen op de
nieuwe hybride R series printer is de generatie
3 inkt doorontwikkeld. De inkten voor de Latex

R series hebben genoeg aan circa 80 graden
voor de definitieve faseverandering en
bevatten meer kleurpigment (ook de printkoppen ondergingen modificaties). De hogere
pigmentering zorgt ervoor dat ook bij een tot
80 of 70 procent teruggebrachte inktopbrengst sprake is van voldoende kleurverzadiging. De hogere pigmentering maakt het op de
R serie mogelijk om in 3 pass mode prints te
produceren die nauwelijks inleveren aan
kwaliteit.
De latex inkten zijn naast de gebruikelijke 6
kleuren set met licht magenta en licht cyaan
uitgebreid met witte inkt. De inkten en extra
vloeistoffen worden voor de R1000 in zakken
van 3 liter geleverd. Voor de witte inkt is een
extra zak voorzien waardoor de inkt kan
worden rondgepompt.
De printer heeft een opbergplek waar de
printkoppen voor de witte inkt worden
bewaard als er geen wit nodig is. Het vergt
slechts enkele handelingen van de operator
om koppen te plaatsen of koppen op te
bergen in het onderhoudscompartiment. De
cassettes waarin de koppen worden opgeborgen worden regelmatig in beweging gezet om
problemen met het witte pigment in de kop te
voorkomen. HP is er in geslaagd om een
opake witte inkt te maken. Er zijn geen
fotoinitiators toegevoegd, zoals bij uv inkt,
waardoor de latex inkt niet vergeelt.

De droog- en cure unit.

Bij de HP Latex R series is de support in onze
regio de eerste drie jaar inbegrepen. Ook
vervangende onderdelen zijn inbegrepen
voorzover die niet op de lijst met verbruiksartikelen staan. Dit programma wordt samen met
de dealers uitgevoerd waarbij HP in de eerste
lijn het support verzorgt en de dealer aanstuurt
als er daadwerkelijk aan de printer moet
worden gesleuteld. De AI functies in de
software zijn ook een opstap naar intensiever
gebruik van HPPrint OS. Via dit online platform
kun je printers zelf beheren, het verbruik
monitoren, kleurprofielen downloaden, je media
bibliotheek aanpassen, etc.
Veelzijdig
De lijst met de voor de HP R series geschikte
substraten is lang. Er kan zelfs op lastige
materialen zoals spiegelglas worden afgedrukt.
Een voorwaarde is dat het materiaal niet
poreus is en de inkt niet door het materiaal
heen de transportband bereikt. De afdruk voelt
mede dankzij het gebruik van de overcoat veel
gladder aan dan een vergelijkbare afdruk
gemaakt met uv inkt. De kleurkracht van latex
is hoog, de inkt glanst en is na curing geurloos
(sommige substraten kunnen doordat ze
worden blootgesteld aan warmte tijdelijk geur
afgeven). Bovendien is er sprake van een
transparantere inkt ten opzichte van uv inkt.
Dat is enerzijds prettig als je bij een afdruk op
hout of aluminium de ondergrond wilt laten
terugzien (als je dat niet wilt is er witte inkt). Het
zorgt er ook voor dat in donkere partijen details
beter worden weergegeven.

De droogunit kan naar voren worden verplaatst en geeft dan samen met de geopende kap toegang tot de transportband.

Capaciteit
Het aantal m² dat per uur kan worden verwerkt
hangt direct samen met de mate waarin we de
printbreedte weten te benutten. Als de
volledige printbreedte niet wordt benut win je
geen tijd. De voorwaartse snelheid blijft gelijk.
Bij een vol bed of rollen die de hele breedte in
beslag nemen is het mogelijk om tot 57 m² per
uur te produceren in ‘Outdoor’ kwaliteit.
‘Indoor Production’ (100 procent inktbezetting)
levert 29 m² per uur, ‘Indoor Production Plus’
25 m² per uur. Bij warmtegevoelige substraten
wordt het verwarmen en de curing aangepast
en wordt de afdruksnelheid verlaagd. De
afdruksnelheid wordt bij witte inkt ook in alle
gevallen verlaagd. (Als je bij de met identieke
techniek uitgeruste HP Latex R2000 met een
90 cm grotere afdrukbreedte de volledige
breedte benut produceer je 30 tot 50 procent
meer aan vierkante meters per uur).
Zoals gemeld is het belangrijk om de printbreedte te benutten. Dat kan ook door
verzamelorders te maken en die na het
drukken van elkaar te scheiden op plotter of
snijtafel. Ook goed plannen draagt bij aan het
optimaal benutten van de beschikbare
capaciteit. Dat geldt natuurlijk voor elke printer
ongeacht het inktsysteem. Maar hier loont het
extra om kleinere printopdrachten te verzamelen. Dan kun je er vervolgens voor kiezen om
op grote platen af te drukken of op meerdere
kleinere platen naast elkaar. Als je daarvoor
kiest moet je rekening houden met een
eigenaardigheid die ongetwijfeld nog wel zal
worden bijgesteld. Bij de Latex R1000 wordt
de printtijd verlengd met de tijd voor drogen en

uitharden. In de software kunnen we pas een
volgende order starten op plaatmateriaal als de
voorgaande plaat de droog en cure unit
verlaten heeft. Wie meerdere opdrachten op
hetzelfde plaatmateriaal als één opdracht
invoert kan wel achter elkaar doorgaan met het
afdrukken.
Tenslotte
De catalogusprijs voor de Latex R1000 is
175.000 euro, inclusief supportcontact dus dat
scheelt gauw tussen de 8 en 10 procent per
jaar. Voor die prijs krijg je een allround printer.
Overdag kies je dan vooral voor plaatproductie
met de mogelijkheid om tussendoor een aantal
m² aan rolmateriaal te bedrukken vanaf de
tafelinvoer. Na werktijd kan de printer een
complete rol afwerken zonder dat verder
toezicht nodig is. Met de witte inkt behoort ook
het bedrukken van transparante folies voor
bijvoorbeeld gebruik op ramen tot de mogelijkheden.
De R1000 is geen puur productiebeest net als
vergelijkbare uv printers in dit middensegment.
Print Service Providers die gericht zijn op
maximalisering van bezetting en volume zullen
andere keuzes maken. De printer komt beter
tot zijn recht bij bedrijven die focussen op
toegevoegde waarde zoals signmakers,
tentoonstellingsbouwers en interieurinrichters
die een mix van rol- en plaatmaterialen
verwerken. Bedrijven die vaak met zeer korte
doorlooptijden te maken hebben. Met een
printbreedte van 160 cm sluit dit aan bij de
dagelijkse praktijk. Ook voor plaatmaterialen is
160 x 320 al behoorlijk en de kosten van
handling lopen snel op als je nog groter gaat.
Om de printer rendabel te maken moet je wel
al een behoorlijke productie in huis hebben.
Maar je kunt natuurlijk ook samen met een
collega investeren in deze printer. Tot de
pluspunten behoort naast de mogelijkheid om
de print direct af te werken ook de geurloze
inkt; voor indoortoepassingen een pre. De
software ondersteuning van de operators is
ook een dikke plus waardoor ook een minder
geschoolde operator al snel inzetbaar is voor
een deel van het werk. •
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Trotec opent nieuwe showrooms in de Benelux

Lasersnijden en -graveren
steeds populairder
Tekst Herman Hartman

De buitenzijde van het pand in Barneveld.

Deel van de showroom in Barneveld.

Deel van het interieur in Mechelen.

Het pand in Mechelen.
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Ook voor de Rayjets is er plaats ingeruimd.

Trotec Laser BV is van origine gevestigd in
Haaksbergen. Van daaruit werd aanvankelijk zowel de Nederlandse als de Belgische
markt bediend. Enkele jaren terug werd al
een steunpunt in België gevestigd. Nu
opent het bedrijf twee nieuwe showrooms
in Barneveld en Mechelen. De showroom
in Haaksbergen blijft gereserveerd voor de
industriële lasers en grotere SP series.
SignPro nam alvast een kijkje in de
vestiging in Barneveld en sprak er met
John Goedhart over de ontwikkelingen.
Het gebruik van lasers om materiaal te snijden
of te bewerken is niet voorbehouden aan één
bedrijfstak, maar komt voor in uiteenlopende
vormen van de maakindustrie. De populariteit
van lasersnijden is stijgende. Goedhart: “De
diversiteit aan te bewerken materialen is dan
ook heel groot. Voor ons is een goed geoutilleerde showroom belangrijk om met behulp
van een uitgebreide demo in gesprek met de
klant te bepalen welke machine met welke
laserbron(nen) het beste geschikt is.” Er is
bewust gekozen voor centraal in het land
gelegen plaatsen als Barneveld en Mechelen.
In de nieuwe showrooms zullen vooral de
meest populaire modellen worden getoond uit
de Speedy serie en de Rayjet 500R. Er is ook
ruimte gereserveerd voor het geven van
trainingen of inspiratiesessies. Pronkstuk voor
de komende maanden is de vernieuwde

Alle informatie is ook digitaal op te zoeken.

Speedy 400 in flex uitvoering die naast kleinere
versies van de Speedy serie staat opgesteld.
Juist de 400 serie is net als de Rayjet 500R
populair bij signbedrijven en zullen straks ook
uitvoerig worden voorgesteld tijdens de
Sign&Print Expo.
De vernieuwde Trotec Speedy 400
De Speedy 400 werd recentelijk volledig
vernieuwd. De nieuwe versie is belangrijk
sneller dan de voorgaande door een volledig
nieuw ontworpen x-y aandrijving. Als vanouds
kan de Speedy met verschillende laserbronnen
geleverd worden. Er is ook een flex uitvoering
met zowel CO2 als fiberlaser voorzien. Om de
hogere snelheid van het x-y systeem te
benutten kunnen ook krachtiger CO2 lasers tot
250 watt worden gebruikt en is de rekenkracht
van het systeem vergroot. Waardoor vooral
complexe vormen met veel bochten erin sneller
kunnen worden verwerkt. Hierbij komt het aan
op het zo nauwkeurig mogelijk doseren van de
laser op elk punt in het werkstuk in relatie tot
de x-y beweging. Het is juist hier waar Trotec
zich onderscheidt. De reeks materialen die
kunnen worden gegraveerd of gesneden is
vergelijkbaar met de voorgaande serie. Echter
als de nieuwe Speedy 400 is uitgerust met een
krachtiger laser kunnen ook dikkere materialen
binnen een aanvaardbare tijd worden gesneden. De basisversie van de Speedy 400 is in
prijs vergelijkbaar met de voorgaande serie. •

30% meer bezoekers

viscom opnieuw
‘opgeladen’
Tekst Ton Rombout

“Een succesvol begin en debuut voor de
wereld van reclame en verkoop”, noemde
Michael Freter, Managing Director van
Reed Exhibitions Deutschland het samenvoegen van PSI, PromoTex Expo en viscom
tijdens de gezamenlijke persconferentie.
En, een beetje afhankelijk van hoe je
rekent, was het dat ook misschien wel.
Want voorlopig voor de nooddruftige viscom-beurs bleek de samenvoeging van de drie
beurzen op eenzelfde tijdstip een goede zet,
omdat de bezoekers die op uitnodiging naar
promotiebeurs PSI kwamen ook even bij viscom
binnenliepen. Meer dan de helft van de exposanten kwam van buiten Duitsland, samengesteld uit een totaal van 38 landen. Ook het
debuterende PromoTex Expo trok profijt van
deze triangel van beurzen.
Aandacht van het ambacht was er ook.

Textiel is in
Want ja, textiel is hot, maar die 13.217 vakbezoekers uit 39 landen aan ProTex Expo,
moesten van viscom naar PSI min of meer langs
dit beursgedeelte, en dan tellen die bezoekers
lekker mee. En wie naar Düsseldorf reisde, kon
direct doorrijden naar Heimtextil in Frankfurt, de
grote, gevestigde beurs over textieldesign en

-print. Het feit dat bijna de helft van de bezoekers - 45 procent om precies te zijn - vanuit het
buitenland reisde, is een krachtig blijk van
vertrouwen, maar ook van het gebruikmaken
van een prettige combinatie, zowel in Düsseldorf
als in Frankfurt.
Daarbij bleek de nieuw gecreëerde PromoTex
Expo, opgevat als de internationale handelsbeurs voor promotie, sport en werkkleding, een
goede aanvulling.
PSI blijft sterk
Met 17.602 bezoekers was PSI goed op koers
met 1,5% plus vorig jaar (17.342). De internationale opkomst was opnieuw opvallend hoog. En
het moet gezegd: deze beurs voor promotionele
producten trok toch ook weer bezoekers voor
de viscom aan. Een paar opmerkingen van
standhouders spreken voor zich. “De inspanningen van Reed Exhibitions om nieuwe klanten
naar de shows te brengen, hebben hun
vruchten afgeworpen. De kwaliteit van de
bezoekers telt, en dat is wat we nu hebben.”
Tijdens de persconferentie presenteerde PSI het
onderzoek: “Europe in Focus: First Market Data
Survey over de Europese promotionele productenindustrie”
Een totaal van 14,9 miljard euro aan omzet

Reed Exhibitions toonde zich zelfverzekerd bij de
persconferentie.

ProTex Expo vormt een logische toevoeging op zowel
PSI als op viscom.
Promic ontwikkelt zich steeds meer als totaal
leverancier voor beursaankleding.

Voor veel signmakers is het formaat van deze Zünd
tafel voldoende om zowel rol- als plaatmaterialen te
verwerken

54

Wrapping competitie in full swing.

Een belangrijke trend op PSI is het gebruik van
duurzamere materialen voor relatie geschenken.

wordt jaarlijks in Europa gegenereerd door
bedrijven die promotieartikelen maken en
verkopen: dit wordt aangetoond door de
‘Industry Structure Analysis 2017-19’, de eerste
empirische studie over de Europese promotionele productenindustrie. De verzamelde
structurele gegevens over markten, leveranciers
en detailhandelaren bestrijken systematisch en
representatief de gehele waardeketen.
Het onderzoek toont aan dat meer dan
eenderde van de totale Europese omzet wordt
gegenereerd door micro-ondernemingen met
minder dan 10 werknemers. Samen met grote
bedrijven met meer dan 250 werknemers
vormen zij de belangrijkste bron van verkoop in
deze sector. Samen zijn ze goed voor meer dan
de helft van de omzet.
Nederland genereerde met in totaal 636 miljoen
euro ongeveer 4,2 procent van de Europese
jaarlijkse activiteiten en is daarmee een van de
top 10 landen in de Europese promotionele
productenindustrie.
Het Techconsult-onderzoek werd uitgevoerd in
samenwerking met PSI en ondersteund door in
totaal 13 partners en verenigingen. Voor de
resultaten werden gegevens over het aantal
promotionele productbedrijven, het marktvolume en de omzet voor geselecteerde productgroepen verzameld in verschillende enquêtes
voor elk land. De referentieperiode loopt van
2017 tot 2019. De studie geeft het perspectief
weer van bedrijven uit de markt voor promotionele producten, maar ook van leveranciers,
algemene groothandelaren en eindgebruikers.
Viscom exposanten ervaren synergie
Boris Buhl, Sales Manager CACH Roland DG
Deutschland GmbH stelt vast dat ze zeer
tevreden zijn en de conceptuele veranderingen
als zeer positief beschouwen. Dit jaar hadden
we veel bezoekers, die goed op de hoogte
waren en met concrete voornemens om te
kopen. Met Mimaki waren we vertegenwoordigd
bij zowel PSI als Viscom en hebben we
distributeurs van promotionele producten
proactief benaderd in de aanloop naar beide
evenementen. Dit werkte prima.
Uwe Niklas, General Manager Sales & Marketing
Mimaki Deutschland GmbH bevestigde dat
standpunt: "Terwijl de eerste dag een typisch
goede viscom-dag was, zagen we vanaf dag
twee ook bezoekers van PSI naar onze stand
komen. Dit betekent dat we hier duidelijk een
interactie voelden. We zijn allemaal reclamepro-

Een beetje verloren opgesteld in no mans land
tussen PSI en ProTex Expo de inzendingen voor de
Duitse editie van de Superstar Award voor display en
POS materiaal.

Roland Biemans (foto) was samen met Jochem Christiaens van LMS Group spreker op Forum 13 waar de relatie
tussen textiel en digitaal drukken en nieuwe textieltoepassingen in verschillende facetten terugkwam.

fessionals.” En ook Volker Lienig, Sales &
Marketing Manager Mutoh Deutschland GmbH,
is positief. "We begonnen viscom met neutrale
verwachtingen en waren positief verrast."
Eigen ervaringen
Zelf liep ik tijdens het bezoek aan de viscom
beurs meerdere Nederlandse bezoekers en
exposanten tegen het lijf, zoals Promic, Sentec
International, Roland DG, Mimaki, Trotec Laser,
Intervlag en anderen.
Ook Probo GmbH was met een grote stand
aanwezig: Vera Boersma, marketingcoördinator
gaf ook haar mening over de beurs: "Omdat dit
onze eerste deelname aan viscom was, waren
we ruimdenkend en volkomen tevreden. Onze
doelgroep zijn wederverkopers, d.w.z. reclamebureaus en signmakers - daarom paste de
beurs bij ons perfect. We hadden geweldige
gesprekken en genereerden nieuwe leads. Als
een online leverancier richten we ons op het zien
van nieuwigheden, het ontmoeten van mensen
en het onderhouden van persoonlijke contacten.
Daarnaast hebben we ook de andere twee
beurzen bekeken."
Mijn conclusie over deze beurzen: Ondanks het
wat wollige gegoochel met bezoekersaantallen,
zijn er duidelijk voordelen aan deze opzet: Eén
bezoek, alle voordelen - een briljant idee, en
goed ontvangen door zowel bezoekers als
exposanten. •

Lunado toonde deze eenvoudig te verplaatsen
lichtgewicht textielbanner.

Roland DG had als een van de weinige leveranciers
ook een stand op PSI.

De nieuwe G4 DTG printer van pigment.inc.

Probo-Smoothies op de Probo promotiestand tijdens
deze beurzen.
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Zünd Benelux verlaagt drempel trainen operators

“De machine voor
jou laten werken”
Tekst Herman Hartman

met de basishandelingen. Ze leren in de
training de capaciteiten van de tafel beter te
benutten. Ook worden operators vertrouwd
gemaakt met de manier waarop je storingen
analyseert. Hierdoor kunnen ze die storingen
vaker zelf oplossen en als dat niet het geval is
zorgen voor een adequate terugkoppeling naar
de servicedienst van Zünd die daardoor gericht
actie kan ondernemen. Het zorgt in beide
gevallen voor snellere afhandeling van de
storing en levert daarmee een bijdrage aan de
uptime van de tafel.

Peter Egberink, eigenaar van ME Graphics and ME Print & Sign

Elke nieuwe Zünd snij- en freestafel wordt
geleverd met een uitgebreide training voor
operators. Daarnaast blijkt er een groeiende behoefte om operators achteraf bij te
scholen. In de behoefte aan trainingen
wordt nu voorzien met modulair opgezette
trainingen voor zowel beginnende als
gevorderde operators. Rick Broeren, die
verantwoordelijk is voor de samenstelling
van de trainingen bij Zünd Benelux, geeft
uitleg.
Nieuw is dat de trainingen op vaste dagen in
het jaar worden gegeven. Iedereen die
behoefte heeft om te worden om- of bijgeschoold in het werken met Zünd tafels kan
inschrijven om deel te nemen aan deze
trainingen. Het gaat om zogenaamde open
trainingen waar ook zzp’ers op kunnen
inschrijven. Na het doorlopen van de training
ontvangt de deelnemer een certificaat.
Broeren: “We worden met enige regelmaat
geconfronteerd met de vraag van klanten om
een nieuwe medewerker op te leiden voor het
werken met onze snijtafels. Dat is niet de enige
reden om met dit trainingsaanbod te komen.
Gedurende de levensduur van 10 tot 15 jaar,
dat de Zünd tafels worden ingezet, krijgen de
snijtafels regelmatig nieuwe software en extra
tools. Hierdoor wordt de functionaliteit van de

tafel gedurende de levensduur verder uitgebreid. Tijdens onze experttraining leren we
operators daar beter gebruik van te maken.”
Van binnenuit
Broeren, die eerder als docent in het signonderwijs werkte, heeft samen met zijn team van
trainers een uitgekiend lespakket samengesteld. De trainers zijn in de praktijk gevormd en
kennen de techniek van de tafels en de
toepassingen van de gebruikers door en door.
Het trainingsaanbod kent twee trainingsniveaus. Bij de basistraining leren de cursisten
omgaan met de tafel, het plaatsen en wisselen
van de tools en het kiezen van de juiste tools
voor verschillende bewerkingen. Er wordt ook
ingegaan op het veilig werken met de tafel.
Daarnaast komt de rol van de software aan
bod. “De basistraining is vooral gericht op het
kunnen bedienen van de tafel”, legt Broeren uit.
“Bij de experttraining gaat het om het proces
en het kunnen ingrijpen op het proces. We
kijken daarbij ook naar de processtappen die
voorafgaan aan het gebruik van de tafel. Hoe je
optimaal gebruik maakt van de koppeling met
rip’s bijvoorbeeld. Maar ook hoe je een
compleet eigen programma invoert in de Zünd
ZZC.”
De experttraining is gericht op operators die al
een tijdje met de tafel werken en vertrouwd zijn

Meerwaarde
Broeren: “Wat we willen bereiken is dat
operators dusdanig thuis zijn in de materie dat
ze in staat zijn om de machine voor ze te laten
werken. Bedrijven zien hierdoor de productiviteit toenemen en voor de operators betekent
het dat ze meer voldoening halen uit hun
werk.”
De eendaagse trainingen worden gegeven in
het Experience & Training Center in Eersel.
Indien de reistijd een probleem is voor de
cursist kan Zünd Benelux voor overnachting in
de regio zorgen zonder meerkosten. Voor Zünd
Benelux vormen kundige operators een
bijdrage aan de waardevastheid van hun tafels.
Dat is ook de hoofdreden voor de nieuwe
aanpak. •

Tijden en aanmelden
De eerste serie trainingen worden gegeven
op: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 en 18 april.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
wordt per dag beslist of er een basis- dan
wel een experttraining wordt gegeven. Wie
voor 28 maart boekt kan gebruik maken
van de beurskorting van 10 procent. Want
Zünd Benelux staat ook op de Sign & Print
Expo in Gorinchem. Voor vragen of
aanmelden kan contact worden opgenomen met Monique of Marieke Jacobs op
+31 (0) 497 517 873, (kies optie 1 en
vervolgens 2 in het menu).
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ME Print & Sign voor online signproducten

Simpel en doeltreffend
Tekst Ton Rombout

begeleiding. Dit is een Twents bedrijf met
Twentse waarden als nuchtere aanpak,
no-nonsense en betrouwbaar. Egberink
constateert: “Bij de benadering van klanten
staan vakbekwaamheid en servicegerichtheid,
persoonlijke service en kennis van zaken
voorop, bij ME Graphics word je echt ontzorgd.”

Peter Egberink, eigenaar van ME Graphics and ME Print & Sign

In een vorig artikel (onder de titel Wijs me
de weg, Thuisdecoratie tussen producent
en consument, in SignPro Benelux nummer 6 – 2018) vertelden we al hoe het
online bestellen van allerlei materialen
voor thuisdecoratie in z’n werk gaat en
wat de bottlenecks (kunnen) zijn: textieldoeken en prints op hout of andere
specifieke materialen.
Als vanzelf kwam daarna de vraag van de
hoofdredacteur van SignPro Benelux hoe
dat precies zit met ‘typische’ signproducten zoals reclameborden en panelen,
stickers en zelfklevende folies, freesletter,
lichtbakken en bevestigingsmaterialen.
Zijn er ook bedrijven die deze producten
online leveren en welke producten zijn dat
precies? Lenen alle signproducten zich
hiertoe en wat kunnen de problemen zijn?
ME Graphics Print & Sign
Peter Egberink, eigenaar van het sign- en
printbedrijf ME Graphics Print & Sign in
Enschede én van de onlineshop ME Print &
Sign, vertelt mij er meer over. “Als je kijkt naar
onze website dan zie je een duidelijk overzicht
van de producten en diensten van een – zeg
maar – modern en doorsnee sign- en printbedrijf dat regionaal een hoofdrol speelt maar
waarvan we er in Nederland zeker zo’n vijftig
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hebben. ME Graphics bestaat al meer dan
twintig jaar, werkt met circa 6 mensen personeel, beschikt onder meer over een flinke
Durst-printer waarmee we zowel harde als
flexibele materialen kunnen printen en een
freestafel. Wij maken voor klanten in de
zakelijke markt en privégebruikers producten
zoals lichtreclame, led, neon, reclameborden,
autoreclame, zuilen, bewegwijzering, car
wraps, full colour beeldmateriaal, vlaggen,
klokken, borden, stickers, plakletters, gevelletters, lichtbakken, freesletters, banieren,
doeken, frames en doosletters, nog steeds met
voornamelijk eigen productiemiddelen.”
Op de website van ME Graphics staan enkele
van de vele prettige reacties van klanten die
duidelijk maken dat er behalve van maken en
leveren ook sprake is van advies, service en

Freesletters en lichtbakken via ME Print & Sign.

Ontwikkelingen in de markt
Op mijn vraag waarom Egberink hiernaast twee
jaar terug een webshop onder de naam ME
Print & Sign begonnen is, antwoordt hij dat de
markt de afgelopen jaren flink is veranderd.
Deze is vooral ook sneller geworden: snelle
levering van opdracht tot montage. “Sommige
producten lenen zich er dan toe om via een
webshop verkocht te worden, waarbij je wel
moet oppassen dat je service en advies blijft
geven. Bovendien moet je wel ook de kant van
online levering bewegen, omdat juist in de
markt van deze, laten we zeggen commodity-producten, veel beweging zit, zodat je werk
kwijt dreigt te raken aan enkele grote spelers in
de markt. De vraag is echter in hoeverre deze
producten aan de kenmerken van een commodity-signproduct voldoen. Wat dat betreft is het
prettig dat we de productie in eigen huis
hebben en houden, zodat we voldoende
controle kunnen uitoefenen op wat we aan
producten uitleveren. De montage van deze
producten doen we niet zelf, want we hebben
door het hele land betrouwbare partners
gevonden die de opdracht graag invullen
volgens onze normen en levertijden en we
kunnen onze online klanten naar hen verwijzen
zonder dat wij er tussen zitten. Wat betreft de
uitlevering van deze producten werken we juist

Interieurdecoratie voor Concordia.

Co-Sign freestafel; achtergrond Durst-printer.

niét met de standaard distributiebedrijven,
maar met één vast bedrijf dat door het hele
land betrouwbare en controleerbare service
levert.”
Online signproducten
Egberink: “Dat alles is precies wat we nu via
ME Print & Sign al meer dan twee jaar communiceren. Het online signbedrijf ME Print & Sign
afficheert zich op het internet als “hèt online
signbedrijf van Nederland.”
Online kun je het volgende bestellen: reclameborden en panelen, stickers en zelfklevende
folies, freesletter, lichtbakken en bevestigingsmaterialen, plus daarnaast nog enkele Specials, zoals Displays en Balies (Reboard producten), over de rand ‘omgezette panelen’,
(verlichte) plafonds en Makelaarsborden. Hier
ligt de nadruk vooral op bestelgemak, snelle
levering, eigen productie en naar eigen zeggen
scherpe prijzen.
“Deze vier ‘eigenschappen’ zijn typisch van
toepassing op commodity producten die de
duidelijke signatuur hebben dat ze door
onszelf, met onze vakbekwaamheid en ervaring
en met ons machinepark zijn vervaardigd”,
benadrukt hij.
Ontwikkelingen
De website is overzichtelijk ingedeeld en er is
sprake van bestelgemak. Bij het invullen van de
gewenste waarden loopt er in het beeld een
kadertje mee, waarmee de klant precies ziet
wat alle onderdelen van een bestelling hem of
haar kosten.
Regelmatig bekijkt Egberink met zijn medewerkers de website en probeert hij waar nodig
verbeteringen aan te brengen. Een paar van
zijn reacties:
“Reclameborden zijn bijvoorbeeld een zodanige

Bord voor Depot Enschede.

commodity dat je ze bijna overal kunt kopen,
online en offline. Dat betekent dat je continu
moet kijken of je via AdWords hoog in de
Google ranking blijft staan. Dat is voor een
kleiner bedrijf zoals wij bijna onbegonnen werk.
En reclameborden op hout gaan we er
waarschijnlijk uit halen. De productie die we
hier op halen is te specifiek voor onze, nogal
forse printer. Maar bijvoorbeeld dibond
reclameborden doen het weer heel goed.”
Enkele andere opmerkingen:
“Lichtbakken zijn voor ons de grote hit. We zijn
een van de weinige bedrijven die dit leveren in
Nederland. Wij leveren ze in elke afmeting.
Bedrijven weten meestal zelf wat ze willen, hoe
groot ze moeten zijn en wat er precies als tekst
e.d. op moet komen.
“Freesletters zijn weer wat lastiger, omdat je
feitelijk het bestand in twee delen uit elkaar
moet trekken: het beeldmerk en het woordmerk. Dat is technisch iets lastiger. Maar daar
hebben we natuurlijk wel een rekentool voor en
eventuele begeleiding van onze kant.

“Verder hebben we nog wel enkele producten
die we onlangs hebben toegevoegd (zie
Specials) of zouden willen toevoegen, zoals
zuilen en bewegwijzering, en wellicht een
andere indeling, waarschijnlijk in binnen- en
buitenreclame. Bij de binnenreclame is bedrukt
Reboard duidelijk een hardloper aan het
worden.”
Verder ziet Egberink toch ook bij zijn webshop
de ontwikkeling dat niet alleen eindgebruikers
zoals een garagebedrijf of een architect zijn
producten online bestellen, maar dat er ook
collega-signbedrijven op af komen. “Maar”,
zegt deze ondernemer, “met je bedrijf moet je
nooit stilstaan, maar bewegen. Er liggen nog
voldoende en ook steeds nieuwe kansen in
ons vak. Zo hebben de montagebedrijven die
wij adviseren weer een link op hun site naar ME
Print & Sign. Die ‘linkbuilding’ levert ons
uiteindelijk ook weer nieuwe klanten op.” •

Enkele voorbeelden van freesletters.
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In opdracht van architect Theo Reitsema van reitsema en partners architecten, ontwierp Josine Lentferink een abstract collage voor de gemeentewerf van Gemeente Rijssen.

Josine Lentferink, specialist in ontwerpen muurprints

Iedere opdracht een
spannende speurtocht
Tekst Yvonne Keijzers

De signmarkt is een relatieve jonge markt.
De markt voor digitaal printen is nog
jonger. Maar dankzij de professionalisering
van de markt, de printers en de substraten
groeit het aantal toepassingen nog steeds.
Het aanbod wordt groter en breder. En dan
kan het slim zijn om een niche op te
zoeken. Dat deed grafisch ontwerper
Josine Lentferink ook. Zij besloot zich te
richten op het ontwerpen van Wallpapers.
Als grafisch ontwerper werkte Josine Lentferink
uit Hengelo aanvankelijk bij een architectenbureau, waar zij verschillende opdrachten voor
uitwerkte. Door de tijd heen, kwamen er steeds
meer opdrachten voor beletting en interieurprint
op haar bureau terecht. “Ik merkte, dat ik hier
steeds meer tijd voor ging maken. Dit werk
bood mij een grotere mate van creatieve vrijheid.
Het was voor mij echt de kers op de taart.”

Josine Lentferink.
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Wallflowerdesign.nl
In 2010 besloot zij de stap te zetten en voor
zichzelf te beginnen. “Ik vond dat mijn netwerk
groot genoeg was en bovendien werd ik
moeder. Als zzp’er kon ik werk en privé beter
met elkaar in balans brengen.” Zoals elk

startend bedrijf pakte ze iedere klus aan, waarbij
ze ook regelmatig opdrachten voor interieurprints bleef maken. Maar binnen haar bedrijf,
Josine Lentferink Visuele Communicatie, naast
het ontwerpen van boeken, logo’s en de
opdrachten voor de Universiteit van Twente.
“Begin 2018 besloot ik mij te specialiseren in het
ontwerpen van behang via Wallflowerdesign.nl.
Vooral omdat het dan gemakkelijker is om te
acquireren, want het vak van grafisch ontwerper
is heel erg breed. Door deze focus zien
potentiële klanten meteen wat je specialisme is.”
Ontwerpproces
Lentferink denkt in haar werk graag mee met
haar klanten. “Er zijn veel verschillende soorten
opdrachten. Maar opdrachten voor interieurprints komen toch vooral vanuit de zakelijke
markt. Ik werk veel met interieurarchitecten en
aannemers en wil het liefst zo vroeg mogelijk bij
het ontwerpproces betrokken worden. Want
dan kan ik het beste aansluiten bij het concept.”
In haar werk vindt Lentferink het belangrijk dat
het ontwerp meer is dan een platte foto. “Het
klinkt misschien raar, maar als iemand alleen
maar een stockfoto op de muur wil, dan werk ik
daar liever niet voor. Ik vind het juist interessant

worden als een opdracht meer vraagt. Het moet
niet per se technisch een uitdaging zijn, maar
wel interessant genoeg zijn om lang spannend
te blijven in zo’n ruimte. Een stockfoto van een
wilde zee kan heel mooi zijn, maar verveelt ook
snel. In zo’n geval gaat het vooral om een
persoonlijke smaak. En als je je op dat gladde ijs
waagt, dan wordt het ontwerpproces eindeloos.”
Voor Lentferink moet een print een bepaalde
relevantie hebben, maar hoeft niet per se heel
dicht tegen de kernwaarden van een bedrijf te
liggen. “Als je alles alleen maar vertaalt in
kernwaarden, kan dat ook heel saai worden.
Het associëren levert juist de spanning op. Ik
word dan ook heel erg blij als een opdrachtgever mij bij het begin van het proces betrekt, mij
uitdaagt en we samen boven onszelf kunnen
uitstijgen. Dan wordt 1 +1 echt 3, zoals bij mijn
werk voor de gemeentewerf van de Gemeente
Rijssen”, legt ze uit.
Abstracte vormen
De spanning in haar ontwerpen creëert Lentferink bijvoorbeeld door een groep prints een
eenheid in kleur, vorm en inhoud te geven, als
een soort collage. Of door ideeën uit te werken
die bij een andere opdracht zijn ontstaan. “Ik
associeer graag op de opdracht en de inhoud.
Bij een opdracht blijven er altijd ideeën, draadjes
in mijn hoofd zitten. Ontwerpmogelijkheden die
ik nog niet heb geprobeerd, met een bepaald
materiaal of met een bepaald idee. Het is leuk
en interessant om die dan uit te werken in een
andere opdracht. Over het algemeen vind ik dat
je een bepaalde mate van abstractie nodig hebt
om een ontwerp interessant te maken. Associëren zorgt bij mij voor verrassende oplossingen.
Ik vind het geweldig als dat goed uitpakt. Dan
zie je in het ontwerp terug dat er tijd en energie
in is gestoken.”

“Een behang
hoeft van mij
niet superglad
te zijn. Juist
niet, de
spanning zit
juist in de
details.”

Technisch en creatieve grenzen
Inspiratie voor de opdrachten haalt Lentferink
niet alleen uit de briefing en gesprekken, maar
ook in de materialen en de software. “Ik zoek
altijd uit wat technisch mogelijk is en waar de

Transparante folie voor
vergaderruimtes
Voor het stadhuis van Almelo werd
Lentferink gevraagd om werk in te sturen,
waarna ze de opdracht kreeg voor het
ontwerpen van glasfolie voor verschillende
vergaderruimtes. “Ik heb hiervoor een
aantal interviews met bewoners gehouden.
Want elke vergaderruimte geeft een wijk
weer. Van diverse foto’s van de wijk, heb ik
vervolgens een collage gemaakt. In deze
opdracht heb ik heel veel getest wat de
juiste transparantie is. Dat komt nogal
nauw in een gemeentehuis.”

Samenwerken
Als kleine zelfstandige zoekt Lentferink
vanzelfsprekend samenwerkingen op met
leveranciers. Voor het printen van de
muurprints is dat Vescom. “Ik werk hier
liefst met vaste partners. Vescom vind ik
een fijne samenwerkingspartner. Dat zit in
kleine dingen; in dit geval onderhouden zij
heel goed contact. Dat vind ik prettig.”

grenzen liggen, want daar wordt het spannend.
Als het bijvoorbeeld gaat om glasfolie, is de
mate van transparantie heel erg belangrijk. Ook
ga ik in de software op zoek: hoe werken de
patronen en fotografie samen? Hoe pakt dat
uit? Ik werk hiervoor met Illustrator, Indesign en
Photoshop en gebruik allerlei plugins voor
technieken en uitstraling. Opdrachtgevers
denken vaak alleen maar in fotografie, dan
probeer ik hen ervan te overtuigen dat patronen
en collages ook heel goed kunnen werken.
Geprint behang hoeft echt niet altijd een foto te
zijn. Er zijn veel meer wegen die naar Rome
leiden.” •

Voor hogeschool Saxion ontwierp Lentferink een
serie akoestische panelen met daarop collages
van wetenschappelijk werk.

- Josine Lentferink
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RNG verzorgt rebranding

UNETO-VNI wordt
Techniek Nederland
Tekst Loet van Bergen

Met een druk op de knop onthulde onlangs
vicevoorzitter Claudia Reiner samen met
algemeen directeur Erik van Engelen in het
bijzijn van leden en bestuursleden op
Rotterdam CS op een groot scherm het
nieuwe logo van Techniek Nederland. Dit is
de nieuwe naam van UNETO-VNI, de
ondernemersvereniging voor technisch
dienstverleners, installateurs en de technische detailhandel. De Vakgroep Lichtreclame valt ook onder Techniek Nederland en
deze zal binnenkort verdergaan onder de
naam Vakgroep SignTechniek.
Creative brand agency Lava kreeg de ultieme
uitdaging om met de nieuwe naam een
onderscheidende huisstijl te ontwikkelen met als
insteek een nieuwe heldere naam met een
betere herkenbaarheid. Lava creëerde een
huisstijl die de spilfunctie van Techniek Nederland uitdraagt binnen de technische sector en
de verbinding met de branche laat zien. De huisstijl symboliseert de verschillende infrastructuren

en organisaties, maar ook de leden en alle
kennis. Met dit nieuwe krachtige beeldmerk als
middelpunt wil Techniek Nederland zich
profileren als een drijvende kracht in de technische sector.
Ontwerptraject
Voor de rebranding van de huisstijl tekende
RGN brand identity services, een bedrijf dat
gespecialiseerd in alles wat met huisstijl– en
merkmanagement te maken heeft. Het bedrijf
werkt internationaal voor grote en kleine
organisaties vanuit kantoren in Almelo, Barcelona, Istanbul en Keulen. “Eind 2017 zijn we
begonnen met de uitvoering van een impactanalyse om de materiële thema’s (of alle
huisstijldragers) te analyseren en inzichtelijk te
maken, zodat duidelijk wordt wat de impact is,
die het veranderingstraject zal hebben op de
bedrijfsvoering”, vertelt klantverantwoordelijke
Tom Dijk. “Hiervoor zijn we in dialoog gegaan
met een aantal belangrijke stakeholders binnen
de organisatie zoals inkoop, marketing en ICT
om notie te nemen welke huisstijldragers er nu

De verlichte acrylaatletters op het torentje bij nacht.

zijn, welke straks omgezet dienen te worden en
welke uitgefaseerd moeten worden. Deze
impactanalyse geeft inzicht in de bestaande en
nieuwe situatie, geeft inzicht in mogelijke
budgetteringen per dragergroep voor de
implementatie en vormt een richtlijn voor de
aanpak en uitvoering.”

In de kantoren een grote full colour print die symbool staat voor de verbinding van Techniek Nederland.
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Implementatie voor de signing
“Medio vorig jaar zijn we benaderd door
UNETO-VNI om samen met Lava mee te
denken over de implementatie van de nieuwe
huisstijl in de binnen- en buitenkant van het
bedrijfspand”, zegt Dijk. “Er was wel een aantal
eisen geformuleerd die Lava heeft verwerkt in

ONTZETTEND VEEL MOGELIJKHEDEN
14 - 17 Mei 2019 | Munchen

PROMOTIECODE VOOR GRATIS ENTREE FESA920
SCHRIJF NU IN VIA FESPAGLOBALPRINTEXPO.COM
Platinum Partners:

Gold Partners:

Digital Textile Partner:

glasfolie waarin het lijnenspel van het logo terugkomt.

het ontwerp. In samenspraak met Techniek
Nederland, Lava en RGN is de keuze voor de
materialen en techniek bepaald /vastgelegd.
Daarbij heeft Lava ook een merkonderzoek laten
uitvoeren onder leden en klanten en een sessie
gehouden met de betrokken partijen. Wat in
ieder geval duidelijk was dat de signing zo
duurzaam mogelijk moest zijn. We hebben
geprobeerd daar zoveel mogelijk rekening mee
te houden. Zo is de lichtreclame op de buitengevel helemaal in LED uitgevoerd. Daarnaast
hebben we geprobeerd zoveel mogelijk
materialen te gebruiken die recyclebaar zijn en
prints die met milieuvriendelijke inkten zijn
vervaardigd.” Bij Techniek Nederland is gekozen
voor kwaliteit. Dit is waar de organisatie ook
voor staat. “Wij merken wel over de hele linie dat
er steeds meer gekozen wordt voor kwaliteit.
Zeker in de zakelijke dienstverlening waar
uitstraling heel belangrijk is.”
Aanbesteding
Voor de signing is er een aanbesteding geweest
onder de leden van de Vakgroep Lichtreclame.
Daar hebben 15 partijen op ingeschreven. “Alle
offerte-aanvragen hebben we beoordeeld en
daaruit is Benelux Sign, wat betreft prijs en
kwaliteit, als beste uitgekomen. Dit bedrijf heeft

Wapperende vlaggen bij de entree van het gebouw
geprint op vlaggendoek.
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Op het torentje verlichte acrylaat letters met aan de
onderkant van het torentje geprinte panelen waarop
het lijnenspel in het logo weer terugkomt.

de complete vervanging van de signing
uitgevoerd voor zowel exterieur als interieur.
Tijdens de implementatie hebben we ook de
productcontrole gedaan en gekeken of alles
volgens de aangeleverde specificaties is
gemaakt.” Gedurende het gehele rebrandingsproject waren 2 managers gedurende enkele
dagen per week van ons aanwezig. Een
manager die schakelde met de stuurgroep van
UNETO-VNI en de andere manager was
verantwoordelijk voor de operationele contacten
en met de uitvoerende partijen. “Terugkijkend is
alles volgens plan verlopen. Mede door de
prettige en succesvolle samenwerking tussen
UNETO-VNI, Lava en ons bedrijf hebben we op
deze manier het beste eindresultaat kunnen
neerzetten.”
Nieuwe logo’s voor de installateur
Naast de rebranding van het hoofdkantoor,
moest er ook een huisstijlpakket worden
ontwikkeld voor de aangesloten installateurs van
Techniek Nederland. Op 15 januari is er een
welkomstpakket verzonden naar alle installateurs. In het pakket zat een gevelbordje,
bestickering voor de bus en twee actieflyers. Via
de ontwikkelde portal van RGN kunnen de leden
middels een bestelformulier extra signmaterialen
bestellen. Tot 15 maart is dit kosteloos. “Om het
proces zo soepel mogelijk te laten verlopen,
hebben we een helpdesk in het leven geroepen
waar de leden met al hun vragen over de
huisstijl terecht kunnen”, licht Dijk toe. “Tevens
heeft Techniek Nederland aan de huisstijlimplementatie voor de installateurs een prijsvraag
gekoppeld. Door een foto in te sturen van

In de kantoren een grote full colour print die symbool
staat voor de verbinding van Techniek Nederland.

Het interieur is voorzien van full colour geprinte
bewegwijzering.

bijvoorbeeld de bussen met het nieuwe logo
kunnen mooie prijzen gewonnen worden,
waaronder een huisisolatie- of een duurzaamheidscheque.” Gezien de omvang van het aantal
leden, gebeurt de aflevering in fases om zo
voldoende tijd te hebben om alle logo´s en
gevelbordjes te kunnen produceren. Het
productieproces wordt door RGN begeleid.
Campagne
Tenslotte gaat Techniek Nederland flink uitpakken om de nieuwe naam én inhoud wereldkundig te maken aan een zo breed mogelijk publiek.
Door online en social media-acties en door in
maart en april een introductiecampagne in de
vorm van billboards en radiospots te voeren.
Techniek Nederland moet een begrip worden bij
consumenten, stakeholders en zakelijke
opdrachtgevers. De nieuwe huisstijl die nadrukkelijk aanwezig is in alle huisstijldragers zal daar
zeker aan bijdragen. •

Alle outdoor signing in een overzicht.
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Kwaliteit en efficiency staan voorop

NL-montage opent
nieuwe werkplaats
Tekst Herman Hartman

Een rijkswaterstaat voertuig in de huiskleuren.

Restyling bedrijfswagenpark Van Wijnen, het draaide
vooral om coördinatie.

Sander Peerdeman (l) en Niels Langedijk.

NL-montage ontstond in 2015 uit de samenwerking tussen Niels Langedijk en Dennis
Erades van Integro Bedrijfswageninrichting.
De dienstverlening werd aanvankelijk
opgezet in het verlengde van de activiteiten
van Integro, waarbij auto’s zowel werd
ingericht als in de huisstijl werden geplakt.
Inmiddels kent NL-montage meer opdrachtgevers en is het werkterrein uitgebreid. In
januari 2019 werd de nieuwe locatie in
Lelystad betrokken dat voortaan als hoofdvestiging te boek staat.
Niels Langedijk heeft meer dan 20 jaar ervaring
in het bewaken en restylen van grote wagenparken en allerhande montageprojecten en
maakte eerder deel uit van de directie van
Squeezy. Hij kent alle ins en outs van het
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montagevak. Hij was daarna voor een korte
periode actief als zelfstandig adviseur. Langedijk: “Eigenlijk beviel me dat wel na een aantal
jaren waarin het managen en de verantwoording over een groep medewerkers steeds
zwaarder wogen.” Het was streekgenoot
Dennis Erades van Integro in Obdam die hem
over de streep haalde om in eerste instantie
voor hem een foliemontagebedrijf te starten.
Dat bedrijf ging foliemontage verzorgen voor de
klanten van Integro, als aanvulling op het
leveren van de inrichting van bedrijfsauto’s, een
one stop shopping concept. In Obdam werd bij
Integro ruimte voor het montagewerk van
NL-montage vrijgemaakt. Eenmaal gestart
kwamen er aanvragen voor foliemontage
klussen uit zowel het relatienetwerk van Integro
als uit het netwerk van Langedijk. Na enige tijd

kwam Sander Peerdeman de gelederen
versterken en werd het personeelsbestand
stapsgewijze uitgebouwd.
In de jaren erna werd NL-montage in enkele
stappen verzelfstandigd, waarbij Erades zijn
aandeel in het bedrijf afbouwde. Nu zijn
Langedijk en Peerdeman ieder voor 50 procent
aandeelhouder. Langedijk doet de directievoering en de commercie en Peerdeman doet de
operationele zaken en de planning. Het bedrijf
heeft 6 gecertificeerde medewerkers in vaste
dienst en maakt daarnaast gebruik van een
vaste groep van circa 10 professionele
freelancers die afkomstig zijn uit verschillende
delen in Nederland.
Langedijk: “We wilden met NL-montage in de
eerste plaats kwaliteit leveren. De groei die we
inmiddels hebben doorgemaakt is daar het

Werken op hoogte.

gevolg van. Met NL-montage richten we ons
op bedrijfsvoertuigen zowel voor restyle en
nieuwe instroom en huisstijlbewaking daarnaast doen we ook (renovatie)projecten in de
bouwwereld en specialistische klussen zoals
het monteren van logo’s op windmolens.”
Partners
Het overgrote deel van het werk komt binnen
via partners. Langedijk: “Integro blijft een
belangrijke partner. Ook na onze verhuizing
naar Lelystad houden onze plek in Obdam aan
voor klussen die we samen doen. Zo werken
we via Integro voor Leaseplan waarbij inbouw
en bestickering in één keer worden uitgevoerd
voor klanten van Leaseplan. We werken ook
voor bedrijven zoals Bergslot met wie we onder
andere de auto’s voor Rijkswaterstaat doen.
Voor City Outdoor Media doen we de wagenparken van Eneco, Joulz, Stedin en Citytec met
in totaal zo’n 2500 auto’s.
De partners maken graag gebruik van de
expertise van NL-montage. Langedijk zit
steeds vaker in het offertetraject aan tafel
samen met de partner en vult indien gewenst
de rol van projectcoördinator verder in. Zo
deed hij in opdracht van de Reclamemakers
afgelopen zomer een project voor Van Wijnen
waarvoor in 5 weken 110 bedrijfsvoertuigen zijn
gerestyled. Langedijk: “De uitdaging was om
een complete vloot auto’s, die in dit geval op
verschillende locaties onder handen moesten
worden genomen, samen met verschillende
medewerkers van Van Wijnen vrij te plannen.
Waar nodig zorgden we hier voor vervangend
vervoer.” Langedijk heeft in zijn loopbaan de
nodige ervaring opgedaan met het managen
van de logistiek rondom de eigenlijke montageklus en zet die ervaring in om montageprojecten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hij
weet: “Signbedrijven doen juist om die reden

een beroep op ons. Losse opdrachten met een
of enkele bedrijfsauto’s doen ze dan in de eigen
werkplaats. Vaak hebben ze echter enkele
klanten waarbij eens in de zoveel tijd een groter
wagenpark moet worden bestickerd een
operatie waar het managen van de logistiek
vaak veel tijd neemt. In die gevallen schakelen
ze ons in.”
NL-montage werkt bij voorkeur met het
materiaal dat de opdrachtgever bijlevert.
Langedijk: “We hebben geen eigen printcapaciteit, of zelfs maar een snijplotter. Dat komt
voor rekening van de opdrachtgever. We
leggen vooraf wel altijd uit wat voor onze
aanpak de beste manier is om aan te leveren
en als ons gevraagd wordt de algehele
projectplanning te doen houden we rekening
met de mogelijkheden van onze partner.”
Efficiency
NL-montage richt zich met de dienstverlening
op de zakelijke markt. Voor meeste opdrachten
wordt een prijs per stuk of projectprijs afgegeven. Langedijk: “We begeven ons niet in de
markt van carwraps voor luxe auto’s en andere
on offs. Onze efficiency is onze kracht en dat
komt nu het best tot zijn recht als je meerdere
stuks verwerkt of vaker achtereen hetzelfde
type werk uitvoert.” Er worden niet alleen
voertuigen geplakt. Het bedrijf wordt soms
ingeschakeld voor renovatieprojecten en heeft
medewerkers met de juiste papieren in huis om
op hoogte te werken voor bijzonder montage
klussen.
Er wordt door NL-montage door heel Nederland gewerkt als het moet. Echter als het om
auto’s gaat haalt Langedijk die bij voorkeur
naar de eigen werkplaats, al kan dat bij
restyling of het afhandelen van een schade niet
altijd. Langedijk: “Natuurlijk kun je ook op
locatie dit werk uitvoeren, maar de omstandig-

heden zijn niet altijd ideaal en het aantal uren
dat er daadwerkelijk geplakt wordt loopt terug
door de extra reistijd van en naar de locatie.
Met het toenemend aantal files wordt die
reistijd steeds langer. Je werkt in de eigen
werkplaats zoveel efficiënter dat de transportkosten voor de opdrachtgever gemakkelijk
worden terugverdiend. Bij het bestickeren van
nieuwe voertuigen heeft het onze voorkeur. Het
op transport zetten van een aantal auto’s op
een trailer kost minder dan veel mensen
denken. Er rijden elke dag autotrailers door
Nederland die op verschillende plaatsen laden
en lossen.”
Bijkomend voordeel van werken in eigen
werkplaats is dat de druk om nog even een
klus af te maken minder is. Langedijk: “Als je
op locatie werkt en er blijkt meer tijd nodig dan
wordt er vaak tot laat doorgegaan. Voor je het
weet maken je medewerkers inclusief reistijd
13- tot 14-urige werkdagen. Natuurlijk komt
dat in ons bedrijf wel eens voor, maar dat is de
uitzondering.” Het is één van de lessen uit het
verleden. Langedijk: “60- tot 80-urige werkweken zijn op de lange termijn voor niemand
goed.”
Langedijk verwacht dat met het verhuizen van
de meeste activiteiten naar Lelystad het aantal
auto’s dat in de eigen werkplaats onderhanden
wordt genomen toeneemt. Lelystad ligt meer
centraal in Nederland wat gunstig is voor de
transportkosten. Hier beschikt NL-montage
over een eigen afgesloten parkeerterrein waar
de werkvoorraad wordt gestald. De montageruimte in Obdam blijft beschikbaar waardoor
klussen in Noord Holland ook daar kunnen
worden uitgevoerd. De meeste medewerkers
wonen tussen die 2 locaties waardoor voor hen
de reistijd gelijk blijft. •

Montage
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Vakdag Print & Sign scoort
Tekst Herman Hartman

De Vakdag Print & Sign, met dit jaar als
thema ‘Scoren door innoveren’, bood als
netwerk evenement ook in de 6e editie als
vanouds een mengeling van gesprekken op
de stand van de aanwezige vakdagpartners,
collega’s en inspirerende presentaties.
Keynotespreker Marco Aarnink was een van
de publiekstrekkers. Hij legde niet alleen de
plannen voor zijn nieuwe bedrijf Print.com
uit, maar kondigde liefst twee overnames
aan.
Het aantal deelnemende partners uit de
signmarkt lag dit keer lager. Dat weerspiegelde
zich in de achtergrond van de ruim 1300
bezoekers die veelal uit de grafische markt
afkomstig waren. Toch kon op een aantal
stands ook over de ontwikkelingen in de
signmarkt worden gesproken met partners
zoals op de stand van Probo. Spandex was
ook vertegenwoordigd met een eigen stand.
Vakdagpartners zoals Agfa, Canon, Igepa en
Ricoh bedienen naast hun grafische klanten
ook afnemers in de signmarkt. Hetzelfde geldt
voor softwareleverancier Multipress en
platformbedrijf Prindustry. Vanuit de signmarkt
was daarnaast FESPA Nederland aanwezig,
net als uw vakblad SignPro Benelux.
Het sprekersprogramma bood verschillende
vakinhoudelijk sessies waarbij Tinus Kouwenberg van StickerCompany zorgde voor het
signaandeel. Hij legde, net zoals eerder in het
artikel in SignPro Benelux nr 4 van 2018, uit
hoe veelzijdig toepasbaar stickers zijn. Je kunt
op elke ondergrond binnen en buiten stickers
kleven.
Print.com
In de keynote van Marco Aarnink kwam de
signproductie terug als deel van het aanbod
dat Print.com biedt. Met overnames van TMB
Print & Sign uit Schijndel en Brezo uit Kampen
beschikt Print.com over een eigen sign- en
textielproductie.
TMB Print & Sign werd door Print.com
overgenomen in samenwerking met drukkerij
Kampert-Nauta (onderdeel van de Koninklijke
Drukkerij Em de Jong). Dit bedrijf bedient grote
retailketens met instore reclamemateriaal. Die
productie wordt ondergebracht bij TMB en

daar komt de productie bij van orders die
klanten van Print.com aanbrengen.
Met Brezo kan Print.com de behoefte aan
bedrukt textiel invullen voor de klanten. Dat
juist in deze segmenten werd besloten zelf de
productie ter hand te nemen komt volgens
Arnink omdat veel spelers in de markt niet
konden voldoen aan de vragen van Print.com.
Arnink zei op termijn te kijken naar de markt
voor relatiegeschenken, maar vindt dat nu nog
te vroeg. Wat de drukwerkproductie aangaat
ziet Aarnink dat daarvoor genoeg capaciteit in
de markt voorhanden is.
Aarnink nam de toehoorders mee terug naar
de start van Print.com om uit te komen bij de
nu ontwikkelde strategie. De eerste stappen
om klanten te binden aan het bedrijf werden in
februari vorig jaar genomen. De response van
die klanten bepaalde voor een deel de keuzes
die daarna gemaakt zijn. Aarnink legde uit dat
hij voor de activiteiten van Print.com drie
marktsegmenten ziet waarvoor het bedrijf wil
werken. Voor de kleinzakelijke markt met
zzp’ers komt er een selfservice model. Om het
MKB te bedienen wordt samengewerkt met
resellers. Met grote zakelijke klanten, met in
house ontwerpfaciliteiten, wordt rechtstreeks
zaken gedaan.
Voormalig hockey bondscoach Marc Lammers
hield als eerste keynotespreker het toegestroomde publiek voor dat je om verder te
komen niet achterom moet kijken maar juist
vooruit. Het gaat om verbeteren. Tegelijkertijd
legde hij uit dat het analyseren van data
waarop je je verbeteringen baseert helpt. Zijn
betoog was gelardeerd met voorbeelden uit zijn
eigen hockeyverleden.
Jos Burgers was al eens eerder te gast. Thema
dit keer ‘Klanten zijn net mensen”. Hij ging
moeiteloos verder waar hij 5 jaar geleden
stopte. Ook nu kwam het inmiddels befaamde
voorbeeld voorbij dat klanten geen boren
kopen maar gaten. Een thema dat alle kanten
op gaat als dat door Burgers wordt behandeld.
Hij behandelde een serieus thema over de
omgang met klanten met de nodige humor in
zijn betoog. Hierna was het tijd voor de
afsluitende netwerkborrel. •

Marco Aarnink trok een volle zaal.

Marc Lammers.

Vakdag partner Spandex.

Tinus Kouwenberg.

“The most prestigious
and valuable Technical Award for the
digital production business in Europe.”

The voice of one participant.
Thanks. And congratulations to the winners.
SOFTWARE/HARDWARE Best layout, design and editing software: CHILI Publish | CHILI publisher
UGE • Best color management: Onyx Graphics | Onyx 18 • Best workflow technology: Tilia Labs |
Griffin Pro app • Best special application software: CloudLab | printQ 3D packaging Design •
Best measurement: AVT | Jet-IQ • Best curing system: ebeam | Compact • LARGE/WIDE FORMAT
PRINTING Best roll-to-roll printer up to 170 cm: Mimaki | UCJV300-160 • Best flatbed/hybrid printer
up to 250 m²/h: swissQprint | Nyala LED • Best flatbed/hybrid printer > 250 m²/h: Durst | P5 250
HS • Best textile printer roll-to-roll > 100 m²/h: Agfa Graphics | Avinci DX3200 • Best textile printer
on transfer paper: Aleph | LaForte Optima Paper 340 • Best direct to garment printer: Brother |
GTX • COMMERCIAL PRINTING Best cut-sheet printer monochrome up to B3: Canon | Océ VarioPrint 6000 Titan • Best cutsheet printer color up to B3 > 200.000 A4/month: Ricoh | Pro C7200X
series • Best color printer up to B3 > 500.000 A4/month: Kodak | Nexfinity Digital Press • Best
label printer web: Screen | Truepress Jet L350UV+LM • PRINT & FINISHING SOLUTIONS Best label
printing solution: ebeam, Uteco, INX | GAIA • Best corrugated solution: EFI | Nozomi C18000 •
Best wallpaper solution: Veika | Dimensor • Best textile solution: Konica Minolta | Nassenger
SP-1 • FINISHING & ENHANCEMENT Best digital sheetfed cutting solution: Highcon | Euclid IIIC •
Best digital wide format cutting solution: eurolaser | XL-3200 • Best finishing support tool: Zünd |
Over Cutter Camera OCC • Best book on demand postpress solution: Tecnau | Libra 800 • Best
webfed finishing solution: HP Indigo | GEM • Best enhancement solution: Leonard Kurz | DM-Liner
UV-ink • CONSUMABLES Best special effect ink: HP Indigo | Silver ink • ACCOMPANYING TECHNOLOGIES Best 3D additive full color printer: Mimaki | 3DUJ-553

is a member of the European Digital Press Association.

www.edp-awards.org

Licht en toch verrassend sterk materiaal

Verrassende reclameobjecten
dankzij piepschuim
Tekst Yvonne Keijzers

In de kantoren een grote full colour print die symbool
staat voor de verbinding van Techniek Nederland.

Letters uit piepschuim.

kennis maakten met de techniek om via een
2-asssige machine piepschuim blokken te
snijden. “We hebben gekeken naar de voor- en
nadelen, de mogelijkheden in kaart gebracht
en mogelijke klanten bedacht. Het logo van
Google, gemonteerd aan de muur, was
eigenlijk ons grote voorbeeld”, zegt Arends.

Door middel van coating krijgt het piepschuim een kleur, zoals bij deze leeuw van ING.

Zes jaar geleden richtten Elwin Arends en
Tom de Groot Quick Reclame in Emmen
op. Tijdens hun studie commerciële
economie zagen zij goede marktkansen
voor het werken met piepschuim. Het was
crisistijd en bedrijven hadden naar hun
idee behoefte aan huisstijl elementen van
goedkoper materiaal. Het bleek een schot
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in de roos. Inmiddels werken er 15 medewerkers voor Quick Reclame en Piepschuimreclame.
Soms zijn dure marketingconcepten en
marktonderzoeken helemaal niet nodig om
succesvol te zijn. Elwin Arends en Tom de
Groot herkenden direct een nichemarkt toen zij

Frezen
“Piepschuim is een licht en goedkoop materiaal, dat je met deze freestechniek goed kunt
verwerken tot bijvoorbeeld logo’s. Je kunt het
bewerken, schilderen of coaten en aan de
muur monteren. We zagen zo’n tekst bij een
klant aan de muur. De man die de freesmachine in huis had, deed niets met de machine. Wij
hebben toen gelijk de machine overgenomen
en die man in dienst genomen. Dat is nog
steeds onze specialist. Vanaf de eerste dag
hadden we klanten”, lacht hij. Inmiddels heeft
het bedrijf ook een 3D frees aangekocht,
waarmee ook 3D objecten uit piepschuim
gefreesd kunnen worden.
Het bedrijf van Arends en De Groot ligt aan de
rand van Emmen en heeft klanten door heel
Nederland. “Het is leuk om te zien dat wij ons
zo onderscheiden met de piepschuim produc-

Een waarheidsgetrouwe uitvergrote kopie.

ten en logo’s. Inmiddels weet de Randstad
Emmen ook te liggen. We worden steeds vaker
benaderd door marketing- en reclamebureaus
om speciale producten te maken. En dat
maakt het werk ook leuk. Het is nooit hetzelfde.”
Als voorbeeld noemt Arends een zool van een
Adidas schoen. “Wij hebben deze zool
ingescand en vervolgens gefreesd uit piepschuim en in kleuren van de schoen gecoat.
Die zool werd vervolgens aan de gevel van een
winkel gemonteerd. Dat zijn leuke, gekke
projecten waar we graag aan meewerken.”
Letters van één meter
Naast logo’s kunnen ook letters uit piepschuim
worden gesneden. Zo zijn de inmiddels
beroemde TEDx letters van één meter hoog uit
piepschuim gemaakt. De letters zijn voorzien
van een polyuera coating, wat het piepschuim
heel erg hard maakt. Ook cijfers kunnen op
deze manier worden geproduceerd. Bijvoorbeeld voor jubilea van bedrijven. En met behulp
van de 3D frees zijn ook allerlei ronde vormen
mogelijk.

die toegepast wordt. “Met een polyestercoating
kunnen we het materiaal in allerlei kleuren
coaten. Bovendien is het slijtvast en geeft het
een mooie gladde afwerking. Het is uiteindelijk
helemaal niet meer herkenbaar als piepschuim.” Het bedrijf monteert desgewenst zelf,
of werkt samen met specialisten van andere
bedrijven.
Omdat er steeds meer vraag komt naar
duurzamere materialen, gingen Arends en De
Groot ook op zoek naar alternatieven. “We
werken steeds meer met biofoam. Dat is een
harsig materiaal uit planten, dat ook voor
isolatie gebruikt wordt. We merken dat klanten
steeds meer vragen hebben over de recyclebaarheid van het materiaal en de herkomst en
samenstelling. Biofoam wordt bijvoorbeeld
vaak in etalages toegepast. Met biofoam
kunnen we een prima alternatief aanbieden.”
Piepschuim is een materiaal dat zich prima
leent voor recycling. En dat gebeurt ook in
Emmen. “We schredden al het restmateriaal en
isolatiemateriaal of we persen het terug in
blokken die we kunnen hergebruiken. Daarnaast bieden we aan klanten altijd de mogelijkheid aan om het materiaal terug te halen en te
recyclen. Dat is een dienst die veel wordt
afgenomen.”
Quick Reclame en Piepschuimreclame werken
met een enthousiaste ploeg. “Wij vinden het
allemaal geweldig om steeds weer met
verrassende en andere projecten aan de slag
te gaan. Allemaal de schouders eronder, extra
machine-uren draaien en ervoor gaan. Als het
dan lukt, dan is iedereen blij. En ik vind het
stiekem ook leuk dat al die reclamebureaus
dan toch maar mooi in Emmen uitkomen.”

Pieken in seizoenen
Al bij de start van Quick Reclame bedachten Arends en De Groot dat Piepschuimreclame als apart bedrijf opgezet moest
worden. Vooral omdat Piepschuimreclame
een goede naam is voor de zoekmachines.
“En dat heeft gewerkt”, zegt Arends. “Het
is onderscheidend genoeg om ons
bovenaan de zoekresultaten te zetten.”
Door beide bedrijven in stand te houden,
lukt het om de pieken in het seizoen goed
op te vangen. “In januari zien we dat er
vooral interieuropdrachten voor Quick
reclame binnenkomen. Gevelreclame komt
vanaf het voorjaar weer op. En in de winter
doen we weer veel piepschuimopdrachten.
Zo blijven we altijd bezig.”

Een veelhoek of polygoon is een meetkundige
figuur in een plat vlak, in dit geval gevormd
door driehoeken en zeshoeken. “Wij tekenden
in deze stijl een kop van een schaap, hond,
kat, paart en koe. Dat deden we door de
objecten in plakken te frezen en vervolgens aan
elkaar te verlijmen. Omdat de beelden wit
moesten blijven, hebben we een gips coating
aangebracht. De koppen worden in het pand
van het bedrijf aan de muur opgehangen. Dat
valt heus wel op.” •

3D dierkoppen
Dierenvoederbedrijf Hoffman Animal Care uit
Wierden benaderde Piepschuimreclame om
polygoonbeelden van dierenkoppen te maken.

Piepschuim en biofoam
Piepschuim is zowel geschikt voor binnen- als
buitentoepassingen, afhankelijk van de coating

Uiteenlopende vormen die zowel binnen als buiten worden toegepast.
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Uit de school geklapt

Werken met cross-overs
en community’s
Tekst Peter van Zijderveld

Studenten van Vakschool Nimeto Utrecht aan het werk.

Bij MBO Vakschool Nimeto Utrecht volgen
ongeveer 1.350 studenten een creatieve,
ondernemende of technische opleiding. De
opleiding Allround Signmaker op niveau 3 is
er daar al jaren één van. Dit jaar is Nimeto
Utrecht gestart met de opleiding Signmaking en Wayfinding.
De opleiding Signmaking en Wayfinding duurt vier
jaar en leidt op tot niveau 4, allround signmaker.
Je kunt je specialiseren in drie richtingen:
– Junior Information Designer, waarbij je je
specialiseert op bewegwijzering;
– Sign Designer, met de nadruk op het ontwerpen van signuitingen;
– Sign Consultant, een meer commerciële functie
waarbij je de schakel bent tussen opdrachtgever
en signbedrijf.
De instroom van leerlingen is voornamelijk vanuit
het vmbo, waarbij de helft bestaat uit meisjes.
Ik heb een afspraak met docent Rob Hoekstra
die al geruime tijd bij het Nimeto werkt. Hij volgde
een studie aan de Hoge school voor de Kunsten
Utrecht. Via via belandde hij in het onderwijs en
haalde ondertussen zijn pedagogisch en
didactische graad. Met een kort uitstapje naar het
Grafisch Lyceum Utrecht, werkt hij al dertien jaar
bij het Nimeto, in zijn laatste functie als docent
digitaal ontwerpen.
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Ik spreek af bij Kinderopvang De Wiebelwagen in
Leusden. 22 eerstejaars studenten hebben de
ruimtes voorzien van verschillende decoraties met
als thema ‘dieren’. In kleine groepjes van 2 en 3
gingen zij aan de slag. Dit startte op school met
een bezoek van de opdrachtgeefster. Zij vertelde
de studenten wat de verwachtingen waren vanuit
de opdrachtgever. Tezamen met een werkinstructie gingen de studenten aan de slag.
Ontwerpen werden gemaakt, zowel handmatig
als digitaal in Adobe Illustrator. Vervolgens werden
deze verwerkt in een presentatie voor de klant.
Nadat het definitieve ontwerp akkoord was
werden de verschillende decoraties geplot en
klaargemaakt om te worden aangebracht op
locatie. Voor veel studenten was het de eerste
keer dat zij een dergelijk proces doorliepen, wat
spannend was, maar uiteindelijk een kick gaf als
je het eindresultaat ziet. In de kleurstelling werd
gekozen voor zwart- en grijstinten. Dit was
bewust, omdat de inrichting van een kinderdagverblijf kleurig is. De dierendecoraties werden op
verschillende plekken gemonteerd, zoals
slaapruimtes, toiletten en speelruimtes. Bij de
materiaalkeuze werd gebruikgemaakt van een
hoogwaardige folie van Avery. Na afloop van het
project werd het werk opgeleverd bij de klant.
Vervolgens werden de studenten individueel
beoordeeld door de docenten die het project
begeleid hadden. Het eindresultaat werd

beoordeeld op het proces dat doorlopen was,
kwaliteit en uitvoering. Is het uitgevoerd naar de
eisen van de opdrachtgever? Studenten kregen
ook de kans om de keuzes die zij tijdens het
proces maakte toe te lichten en te motiveren. Dit
is een goed voorbeeld van een opdracht die in de
praktijk wordt uitgevoerd. Dit stimuleert en
motiveert studenten en geeft hun een eerste
inzicht hoe het vak van signmaker eruit ziet.
Hoekstra coördineert dit soort projecten. Via de
verschillende netwerken komen deze opdrachten
binnen. Hij streeft ernaar vier van dit soort
projecten in een jaar uit te voeren. Belangrijk want
de meeste studenten zijn doeners en leren zo
veel. Daarnaast lopen de leerlingen in het tweede
semester van het tweede jaar een stage. In de
eerste periode van het vierde jaar is er een
tweede stageperiode. Totaal lopen de studenten
één van de vier jaar stage.
De opleiding Signmaking en Wayfinding is een
leuke en praktijkgerichte opleiding. Leuk om deze
nieuwe generatie signmakers aan de slag te
zien. •

Finishing

Brancheorganisaties

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies

DÉ BRANCHE ORGANISATIE VOOR
SIGNBEDRIJVEN

Wij leveren alle soorten frames
inclusief full colour doek,
eventueel gemonteerd, altijd met
goed advies en de beste prijs

Westerdreef 5, 2152 CS Nieuw-Vennep
T. 0252-621831, info@sibon.nl

www.piethoevenaars.nl

www.sibon.nl + www.sibon.be

0016_Advertentie 60 x 65 mm.indd 1

Frames

Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

03-04-15 12:53

Voor al uw textielframes!
Met of zonder LED & LCD

voor scholing
en beloning
www.zso.nl

www.zund.com

Your ﬁrst choice in digital cutting.

Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

Digital signage

IP Digital Signage Solutions BV
Sportlaan 3C
NL- 4131 NN Vianen
T +31 (0)347-328080
www.ipdigital.nl
info@ipdigital.nl
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sublimatie
UV roll-to-roll & flatbed
solvent roll-to-roll
afwerking / frezen
Wij leveren uitsluitend aan de erkende tussenhandel.
L.J. Costerstraat 2b | 3261 LH Oud-Beijerland
T: +31 (0)186 - 614 355 | E: info@nonstopprinting.nl

www.nonstopprinting.nl

groot formaat prints

Full colour

Wij verzorgen
al uw full colour prints
compleet in eigen huis
Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

Screenproducts Benelux BV
Jan van Gentstraat 123-C
NL-1171 GK Badhoevedorp
T +31 (0)20-4490909 / F +31 (0)20-6597327
www.screenproducts.nl
info@screenproducts.nl

Inktjet printers

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
De grootste
productiecapaciteit,
persoonlijke service en advies,
van A tot Z in eigen huis.

www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

Dimix B.V.
Minervum 7097
4817 ZK Breda
Alg: 076 820 08 30
www.dimix.nl

Roland DG Benelux NV
Bell-Telephonelaan 2
B-2440 Geel
www.rolanddg.be
info@rolanddg.be

Dimix Belux bvba
Seinhuisstraat 7 bus 4
3600 Genk, Belgium
Alg +32-89 46 05 60
www.dimix.be
Hewlett-Packard Nederland BV
Orteliuslaan 1000, Nl-3528 BD Utrecht
(bezoekadres)
Mercatorlaan 1000, Nl-3528 BL Utrecht
(postadres)
www.hp.nl

TOP!
one-(s)top-signshop

Wij leveren, jij creëert.
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Nauta Sign BV
Boylestraat 48, NL - 6718 XM Ede
T +31 (0)318-697070 / F +31 (0)318-697071
www.nautasign.com
info@nautasign.com

Midzomerweg 51

T: +31(0)53 460 90 50

E: info@maegis.nl

7532 SW Enschede

F: +31(0)53 460 90 51

I: www.maegis.nl

VTS
Vink Visual Technology Solutions
Industrieweg 38, NL - 1521 NE Wormerveer
Postbus 70, NL - 1560 AB Krommenie
Tel : +31(0)75-6470600
vink.vts@nl.vink.com

Kunstoffen

Letters

Media

SignLandia BV
Overijsselhaven 11, NL-3433 PH NIEUWEGEIN
Tel: +31 (0)30-2544961, Fax: +31 (0)302540516
info@signlandia.nl
www.signlandia.nl

Led

IP LED
Sportlaan 3c, NL-3431 NN Vianen
Tel: +31(0)347-328080
Fax: +31(0)347-328088
www.ipled.nl
info@ipled.nl

Vink Signs & Graphics
Bergvredestraat 7, NL-6942 GK Didam
Tel: +31(0)316 29 8930
vink.reclame@nl.vink.com
www.vinkkunststoffen.nl

TOP!
one-(s)top-signshop

Wij leveren, jij creëert.
Lichtreclame

IP Letters Lichtreklame BV
Sportlaan 3c, NL-3431 NN Vianen
Tel: +31(0)347-328080
Fax: +31(0)347-328088
www.ipletters.nl
info@ipletters.nl

Midzomerweg 51

T: +31(0)53 460 90 50

E: info@maegis.nl

7532 SW Enschede

F: +31(0)53 460 90 51

I: www.maegis.nl

Vink Signs & Graphics
Bergvredestraat 7, NL-6942 GK Didam
Tel: +31(0)316 29 8930
vink.reclame@nl.vink.com
www.vinkkunststoffen.nl

ME Print & Sign
Staalsteden 22, 7547 TA Enschede
Tel: 053 - 431 11 78
www.meprint.nl
info@meprint.nl
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Montagebedrijven

Raamfolies

www.zund.com

Your ﬁrst choice in digital cutting.

Sublimatie
Snijcomputers

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
Het meest uitgebreide
assortiment voor in- en
outdoor gebruik.

Montagespecialist van
in- en outdoorfolies en
wandbekleding.
Nauta Sign BV
Boylestraat 48, NL - 6718 XM Ede
T +31 (0)318-697070 / F +31 (0)318-697071
www.nautasign.com
info@nautasign.com
www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

Complete
projectbegeleiding
inclusief alle
montagewerkzaamheden

Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl
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www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

Screenproducts Benelux BV
Jan van Gentstraat 123-C
NL-1171 GK Badhoevedorp
T +31 (0)20-4490909 / F +31 (0)20-6597327
www.screenproducts.nl
info@screenproducts.nl

Expert in vlaggen en
textieldoeken voor signing

Alle in- en outdoor prints
compleet assortiment
uit eigen huis

info@vlaggenleverancier.nl
040-2125123

Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

Noord Brabantlaan 2, 5651 LX Eindhoven

Vraag & aanbod

sublimatie
UV roll-to-roll & flatbed
solvent roll-to-roll
afwerking / frezen
Wij leveren uitsluitend aan de erkende tussenhandel.
L.J. Costerstraat 2b | 3261 LH Oud-Beijerland
T: +31 (0)186 - 614 355 | E: info@nonstopprinting.nl

www.nonstopprinting.nl

groot formaat prints

Vlaggen

Waar signbedrijven en zzp’ers elkaar treffen.
Zie www.signpro.nl

Voor al uw
kwaliteitsvlaggen
in full colour

Wallpaper

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

Het grootste assortiment
wandbekleding eventueel
inclusief montage.

www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl
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Zelfklevende materialen

IGNFILM
YOUR SIGN WAREHOUSE

Nauta Sign BV
Boylestraat 48, NL - 6718 XM Ede
T +31 (0)318-697070 / F +31 (0)318-697071
www.nautasign.com
info@nautasign.com

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
De grootste collectie
zelfklevende materialen
voor in- en outdoor
eventueel met montage.

www.piethoevenaars.nl

TOP!

Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

Signfilm.nl BV
Minervum 7460A, 4817 ZP Breda
T +31 (0)76-548 05 10
www.signfilm.com
info@signflim.com
Signfilm.be BV
Kapelseteenweg 292, B 2930 Brasschaat
T +32 (0)3-644 45 60
www.signfilm.com
info@signfilm.com

Zelfklevende materialen
voor alle toepassingen,
in- en outdoor
Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

one-(s)top-signshop

Wij leveren, jij creëert.
Midzomerweg 51

T: +31(0)53 460 90 50

E: info@maegis.nl

7532 SW Enschede

F: +31(0)53 460 90 51

I: www.maegis.nl

VTS
Vink Visual Technology Solutions
Industrieweg 38, NL - 1521 NE Wormerveer
Postbus 70, NL - 1560 AB Krommenie
Tel: +31(0)75-6470600
vink.vts@nl.vink.com

Sign o’ the Times
De Donge 7, NL-5684 XP Best
T +31 (0)499-375500 / F +31 (0)499-375271
www.sott.nl
info@sott.nl
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Eric Verkerk
Exposize - BV Eindhoven

IN DE HOOFDROL

Dirk Teughels
XL Reklame - Mechelen

IN DE HOOFDROL
“Het realiseren
projecten
vanen
idee
tot uitvoering,
dat is We
onze
specialiteit.
Een
“Onze
passie isvan
het totaal
creëren
van sfeer
beleving
in interieurs.
werken
met full
professioneel
korte lijnen
endecoratieve
alle disciplines
in eigen
huis dat
is onze
kracht.
Nautasign
color
visuals team,
in combinatie
met
interieur
folies,
biedt
ongekende
biedt daarbij meerwaarde op verschillende gebieden. Met een leveringsprogramma opgemogelijkheden. Waarom Nautasign daarbij een belangrijke partner is? Omdat ze veel
bouwd uit de beste merken printers, software, materialen en inkt zijn ze het aanspreekkennis hebben van groot formaat printen en over een uitgebreid leveringsprogramma
punt voor alle stappen in ons productieproces. Samen met de gebruiksvriendelijke webdecoratieve interieurmaterialen beschikken. Met Nautasign delen wij de visie om
shop, snelle leveringen en kennis maken Nautasign voor ons de best partner. Daarom.”
vernieuwend te zijn en altijd de hoogste kwaliteit na te streven. Daarom:”

Boylestraat 48

6718 XM Ede

Brusselsesteenweg 520 A

Nederland

2800 Mechelen

T +31 (0)318 - 69 70 70

België

info@nautasign.com

T +32 (0)15 – 57 99 80

www.nautasign.com

