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Showroom: automatisering
Preview Sign2Com, FESPA en Vakdag Print & Sign
Met HP werken aan een duurzame toekomst

OPVALLEN IN

HET ENORME WEB
VAN WEBSHOPS

Zorg dat je daar bent waar je klant je zoekt. Ik weet het, ik
vertel niets nieuws, maar online daar gebeurt het! De webshops
in print vliegen ons om de oren: als ondernemer kun je er niet meer
omheen. Drie jaar geleden begon ik bij Probo als commercieel manager,
sindsdien is het aantal klanten met webshop verviervoudigd. Die groei zet
nog altijd door.
Een paar jaar geleden was het vrij moeilijk om een webshop

er genoeg. Richt je op een klein stukje van die grote

te bouwen zonder hulp van een specialist. Online marketing

berg, dan kom je specialistisch over. Een product dat

- hoog scoren in Google - was vanwege het geringe aanbod

een kleine, maar juist betrokken doelgroep aanspreekt.

webshops juist kinderspel. Nu is dat andersom. Dankzij

Eenmaal succesvol, groei je eenvoudig door naar een

onze koppeling met SyncSilo, ISI publishing innovators en

volgende nichemarkt.

Prindustry is zelf een webshop bouwen een fluitje van een
cent. Daarvoor blijven we op zoek naar samenwerkingen

Wat verder belangrijk is? Met kwaliteit en snelle

met diverse partijen. Maar hoe val je op tussen al die andere

levertijden kun je de concurrentie nog altijd te slim af zijn.

webshops? Daar ligt de uitdaging.

Maar uniek zijn is echt key. Bouw aan een sterk merk,
vertel je eigen verhaal. Weet je je passie over te brengen,

Professionals met een te breed online aanbod hebben het

dan worden klanten onderdeel graag onderdeel van

vaker moeilijk zien wij. Klanten zoeken namelijk nooit ‘alles’, maar

jouw verhaal.

juist heel specifiek naar een oplossing voor hun probleem. Daar
zit meteen het grote voordeel van een niche: hoe specifieker je

Een nichemarkt kiezen, SEO en SEA: wij helpen je

aanbod is, des te beter het gevonden wordt.

er graag bij. In ons whitepaper over webshops
leer je hoe jij binnen de kortste keren de

Google Analytics laat je zien waar jouw doelgroep online

zoekresultaten van Google bepaalt. Direct aan

naar zoekt. Met diezelfde woorden omschrijf jij je aanbod

de slag? Scan de QR-code en bouw vanuit

op je website: jij biedt wat zij zoeken. Je zult ontdekken

concrete stappen aan een webshop die

dat dit niet langer one size fits all is: er rollen steeds vaker

opvalt en succesvol klanten trekt.

gepersonaliseerde oplossingen uit onze printers.
Zit je met andere vragen of wil je
Dus vergeet standaard behangrollen, muurcirkels in alle

sparren? Mail mij gerust, ik denk

kleuren en maten of veiligheidsproducten: generalisten zijn

graag met je mee!

Douwe Pieter
Commercieel manager

Vraag je
whitepaper aan

probo.nl

‘’Voor online succes is
een unieke positionering
en ijzersterke marketing
essentieel.’’
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Voorwoord

We gaan weer 'live'
Dit jaar is een jaar vol verandering. We zijn anders
zaken gaan doen dan voorheen. Dankzij de
ruimhartige Europese steun heeft de economie in
onze regio niet al te hard geleden en lijkt er zelfs
beter voor te staan. Dat wil echter niet zeggen dat dit
voor elk individueel bedrijf geldt is. Ook in onze
sector heeft een aantal bedrijven te maken met
omzetverlies. Tegelijkertijd zijn er bedrijven die een
impuls gekregen hebben doordat ze wisten in te
spelen op nieuwe marktontwikkelingen. Meer
aandacht voor interieur, textielproducten of duurzamer reclamedragers, verkoop via het web aan
bedrijven en particulieren. Die bedrijven moeten zich
juist versterken. En dat gebeurt meestal door het
aantrekken van nieuwe medewerkers en extra
uitrusting om de groei op te vangen. Soms onontkoombaar, maar je kunt een deel van de groei opvangen door organisatorische maatregelen in combinatie
met meer aandacht voor zowel de administratieve als
de technische workflow. En als nieuwe uitrusting
toch noodzakelijk is, is de vraag relevant hoe goed
die uitrusting past in het digitale werken.
Aan de voorkant van het proces kun je met dezelfde
mensen meer doen door routinehandelingen in
software te vertalen en die te automatiseren. Dat kan
zowel als het gaat om de administratie en het
ondersteunen van klanten, als om de techniek
waarbij orders zonder tussenkomst van orderbegeleiders en prepressmedewerkers gepland worden en in
de juiste printerwachtrij klaargezet worden. Met
dezelfde mensen méér doen wordt steeds meer een
thema. Geschoold personeel wordt in de huidige
krappe arbeidsmarkt schaarser. We hebben er in dit
nummer onze Showroompagina’s aan gewijd waarin
zowel leveranciers als gebruikers vertellen over hun
software of over de inzet van automatisering in hun
bedrijf. Een ander onderwerp dat in deze uitgave
extra aandacht krijgt is het verduurzamen van de
productie. Opdrachtgevers worden kritischer en
vragen vaker om een duurzame oplossing voor hun
signing. Maar ook bij interieurdecoratie speelt deze
vraag. Wachten met stappen maken tot dat die vraag
concreet gesteld wordt houdt het risico in dat de
klant niet wacht tot je zover bent.
Zowel automatisering als duurzamer produceren zijn
thema’s die dit najaar zichtbaar zullen zijn op de
beurzen waarvan we met z’n allen hopen dat ze weer

plaats kunnen vinden. Leveranciers kunnen
nauwelijks wachten. De afgelopen anderhalf jaar zijn
er de nodige nieuwe machines en substraten
geïntroduceerd die pas nu debuteren op de beurzen
van Sign2Com en FESPA Global Print Expo. Beurzen
zijn niet alleen belangrijk om het huidige aanbod en
machines, substraten en software te bekijken. Het
zijn en blijven plekken van ontmoeting al is dat in het
coronatijdperk ontmoeten met gepaste afstand. Ook
het netwerkevent van onze collega’s van PrintMatters
gaat dit najaar door en zowel SI’BON als FESPA
Nederland stappen weer over op ‘live’ bijeenkomsten
na bijna anderhalf jaar vooral via het beeldscherm te
hebben gecommuniceerd.
En eerlijk is eerlijk, we kijken er met z’n allen naar uit.
Grootste probleem voor een aantal van u is dat er
door het grote werkaanbod weinig tijd overblijft om
alles te bezoeken. Dat daar wat aan te doen is leest
u in dit blad. Lees ze!

Herman Hartman,
Hoofdredacteur SignPro Benelux
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In beeld

De Hollandsche Manege
Tekst Herman Hartman Fotografie Henk Rougoor

Onze fotograaf Henk Rougoor bezocht de
Hollandse manege. In opdracht van
Stadsherstel Amsterdam ondergaat het
monumentale pand een uitvoerige restauratie die bijna is afgerond. Onderdeel van
de Hollandse Manege is het Levend
Paardenmuseum dat een heel nieuwe
inrichting kreeg. Iwaarden uit Barneveld
werd gevraagd het decoreren en aankleden van de ruimtes voor zijn rekening te
nemen en gebruikte daarvoor bijzondere
technieken.
De Hollandsche Manege in Amsterdam is de
plek waar Nederlands’ oudste rijschool
gevestigd is. Het pand is sinds de bouw 140
jaar geleden gebruikt als stadsmanege. Het
pand is ook nu nog in gebruik als manege en
biedt onderdak aan het Levend Paardenmuseum. De historische ambiance is het decor voor
een verhaal over de historie van deze rijschool.
De wereld van het paard komt hier tot leven en
wordt getoond binnen deze historische context
waarbij de paarden en paardenstallen deel
uitmaken van de tentoonstelling.
Voor Stadsherstel, eigenaar van het pand, is dit
een unieke restauratie omdat het pand nog
steeds de oorspronkelijke functie van manege
heeft. Wel zijn de stallen aangepast aan de
huidige richtlijnen voor dierenwelzijn. Dankzij
sponsoring en een crowdfunding actie onder
vrienden van Stadsherstel is het pand hersteld
naar de oorspronkelijk staat met het bijhorend
kleurgebruik.
De Hollandsche Manege is dan ook geen
traditioneel museum maar een manege in vol
bedrijf. Barbara Dijkhuis van Bureau De Nieuwe
Collectie ontwikkelde het museale concept.
Het bijzondere gebouw moest zélf de hoofdrol
spelen. De vormgeving van de museale
presentatie is modern maar sluit goed aan bij
de stijl en tijd van de architect A.L. van Gendt,
die in 1882 de Hollandsche Manege ontworpen heeft.
Iwaarden pastte haar kennis en kunde van de
verschillende decoratietechnieken toe naast
meer gebruikelijke zaken als bewegwijzering en
infopanelen die helpen het verhaal te vertellen.
De decoratie is opgebouwd met een combinatie van ambacht en techniek. Daarbij is deels
gebruikt gemaakt van de transfertechniek

8

‘direct wallprint’ dat niet alleen is toegepast op
wanden maar deels ook op meubels die
daarnaast ook uv bedrukt zijn. Verder werd er
behang gedrukt en zijn op de achterwanden in
de manege tweemaal het logo geschilderd.

Historie verbonden met het heden.

Levend decor.

Direct print (UV) op stalen paneel.

Naadloos behang (Airtex) op wand.

Direct wallprint (transfer) op meubel.

Direct wallprint (transfer) op wand.

In beeld
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Jouw partner in reclameartikelen
isca.nl

Een aantal mooie projecten uitgelicht
Verlichte
Doorsteekletters
Naast het standaard frees en zaagwerk kun je
bij ISCA ook terecht voor het echte maatwerk.
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de verlichte
doorsteekletters. Een veel gevraagde optie van
onze klanten voor een mooie gevelreclame of
verlichte dibondzuil. Voor Mull2Media hebben
wij dit mooie project mogen verzorgen.
Mull2Media

Gevelreclame &
Dakconstructie
Het valt niet mee om op sommige gevels een
lichtreclame te plaatsen, ieder pand is anders
en je zit soms aan de nodige regels verbonden.
Bij ISCA denken wij graag met de klant mee
voor een dakcontstructie op maat. Zo hebben
wij voor MijnSignPartner.nl een dakconstructie
op maat ontwikkeld waarbij er niet geschroefd
hoeft te worden in de gevel. Hierdoor komt
de MGBond gevelreclame voorzien van folies
mooi tot zijn recht.
MijnSignPartner.nl

Voor elke klus op maat
hebben wij de juiste plaat

Per pallet

Per plaat

Gezaagd

Gezaagd zonder rest

Freesletters

Toplaag uitgefreesd

Infrezen vouwlijnen

www.isca.nl/maatwerk/freeswerk

Contour gefreesd

Specials
Vraag je offerte aan per telefoon of e-mail

Forex plat

Opaal achterplaat

Doorsteekletters

Bij ISCA kopen wij wereldwijd producten in. Als bedrijfsleider
vind ik het dan ook erg belangrijk om op de hoogte te blijven
wat er speelt in de wereld, zoals momenteel het tekort aan
grondstoffen. Gelukkig hebben wij ons MGBond nog voldoende
op voorraad en kunnen wij dit nog in hoge aantallen laten
produceren in de fabriek. Zo kunnen wij blijven voldoen aan
onze levering en prijsafspraken met onze klanten.
Henri
Bedrijfsleider

Signlux zwevend

Vind ons
19, 20 en 21 september
op stand 427

Heb je vragen?
Stuur ons een berichtje via
de live chat in de webshop.
Bryan & Marlene
SalesSeptember
team
SignPro Benelux
2021
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Productnieuws
DTF printen met Brother GTX

De Brother GTX printers hebben nu ook de mogelijkheid om, naast DTG printen op
polyester en leder, DTF (direct to film) te printen. DTF is met name geschikt voor
applicaties als kleine logo's of toepassingen bij kunststofverwerking. Maar bijvoorbeeld
ook op lastig te beprinten oppervlakken zoals hoesjes, doppen, etc.
Volgens Brother mag DTF printing zich verheugen in een stijgende populariteit. In
samenspraak met haar klanten en dealers komt er nu een nieuwe driver beschikbaar,
die kostenloos te verkrijgen is bij de dealers van Brother.
Meer info is te verkrijgen bij de gecertificeerde Brother dealers, waaronder Pals Print &
Screen.

Man Print & Sign ziet groeikansen in DTG-markt

Man Print & Sign breidt het assortiment uit met de direct-to-garment (DTG) printers van Ricoh. In haar showroom staat sinds kort een Ricoh
Ri2000 textielprinter dat het nieuwe partnerschap tussen beide bedrijven moet markeren.
"We groeien weer gestaag”, aldus René Man die aangeeft dat textielbedrukking een steeds grotere rol gaat spelen in de print- en signmarkt.
De directeur-eigenaar van Man Print & Sign ziet de printtoepassingen toenemen naar shirtjes, schoenen en andere kledingstukken. "Daar
spelen wij op in door nu ons portfolio te verbreden met de direct-to-garment (DTG) printers van Ricoh.”
Met de compacte Ricoh Ri100, de veelzijdige Ri1000 en de productieve Ri2000 biedt Ricoh een volledige reeks hoogwaardige DTG printers,
uitgerust met eigen inkjetkoppen en inkten. René Man heeft hoge verwachtingen van met name de Ri2000 doe zowel witte inkt (als ondergrond op donkergekleurde textielsoorten) als het full colour beeld in één doorgang
kan printen. “Een zeer robuuste, snelle machine die ook grotere printvolumes goed
aankan. Daardoor is deze printer niet alleen geschikt voor print- en sign-bedrijven,
maar zie ik ook nieuwe mogelijkheden in bijvoorbeeld de mode-industrie.”
Volgens Man heeft zijn bedrijf met ruim twintig medewerkers een grote technische
dienst met ruime kennis op het gebied van machines, materialen en software. “We
hebben al wel ervaring in de DTG markt, maar nu zetten we met Ricoh graag een
volgende stap.” Hij grijpt de vakbeurs Sign2Com (19 t/m 21 september 2021 in
Kortrijk) aan om de Ricoh Ri2000 aan het publiek te tonen en de mogelijkheden te
demonstreren: “Het is tijd om weer te groeien.”
Het topmodel uit de Ricoh-reeks, de Ri2000.

Biologisch afbreekbare
voedselverpakkingen

Print.com levert biologisch afbreekbare voedselverpakkingen die geen plastic bevatten en een speciale
coating hebben van plantaardige grondstoffen. Ideaal
om milieuvriendelijke merken op de (menu)kaart te
zetten, aldus Print.com.
In de webapp van Print.com zijn de verschillende
verpakkingen te bestellen, zoals snackbakjes/boxen,
hamburgverpakkingen, patatbakjes en -punbtzakken,
lunchboxen, popcornbakjes, etc.

Fluo Racing wrap films

Grafityp komt met een nieuwe GrafiWrap AMD serie: de
Fluo Racing gegoten films. De nieuwe 130-140µm
meerlagige gegoten glitterende fluorescerende pvc films
zijn voorzien van transparante, permanente drukgevoelige solventgebaseerde acryllijm. Dankzij de bijzondere
soepelheid en goede vervormbaarheid zijn deze films
geschikt voor het wrappen en beletteren van (race)
wagens en vrachtwagens, maar ook voor stripings in de
automobielindustrie.
De films zijn in te zetten voor binnen- en korststondige
buitentoepassingen en beschikbaar in drie kleuren: fluo
racing geel, -groen en -rood.
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Agenda 2020/2021

Naadloos pvc-vrij fotobehang

TTS introduceert MuroSubli® UVTex, een
naadloos PVC-vrij fotobehang dat uit één stuk
geprint kan worden. Ideaal voor het aankleden
van grote wanden. Het product is B1 vlamvertragend gecertificeerd, krasvast en door de
fijne structuur ideaal voor haarscherp geprinte
afbeeldingen. De grijze coating aan de
achterzijde voorkomt dat de ondergrond
doorschijnt. MuroSubli® UVTex is geschikt
voor UV en latex printen en is uit voorraad
leverbaar in rolbreedtes van 320 en 505 cm.

2021
Sign2Com
19 t/m 21 september
Kortrijk Xpo, België
Fespa Global Print Expo 2021
12 t/m 15 oktober
RAI, Amsterdam
Vakdag Print & Sign
12 oktober
NBC, Nieuwegein

Infohoes van Durable

Durable heeft een nieuw product
toegevoegd aan het assortiment. In het
kader van de nood om informatie
gemakkelijk te kunnen ophangen, maar
ook gemakkelijk terug te kunnen
verwijderen zonder lijmresten na te laten,
ontwikkelde het bedrijf een zelfhechtende
hoes. Deze hoes is geschikt voor
informatie op glas, PVC schermen en
acrylschermen. Dankzij het flexibele
materiaal kan de hoes ook op gebogen
(auto)ruiten worden gebruikt.

Viscom Italia
14 t/m 16 oktober
Fiera Milano, Italië
Reklama
26 t/m 29 oktober
EXPOCENTRE Fairgrounds Moskou, Rusland

De SureColor SC-P8500D

Epson's nieuwe 44-inch foto- en
technische printers

Epson komt met nieuwe printers, inclusief
twee nieuwe 44-inch machines – de SureColor SC-T7700D voor de technische/AEC- en
POS-markten en de SureColor SC-P8500D
voor fotoproductie, gericht op gebruikers die
behoefte hebben aan een compacte printer
met dubbele rol. Een uitzonderlijke productiviteit en beeldkwaliteit maar ook het hoogste
beveiligingsniveau, aldus Epson.
De SureColor SC-T7700D is ontworpen voor
architectuur-, ingenieurs- en constructiebedrijven (AEC) die gedetailleerde en nauwkeurige
CAD-plannen en -tekeningen produceren,
maar ook voor retailers die POS-posters
(point of sale) willen maken die de kleuren van
het bedrijfslogo exact reproduceren. De SC-P8500D is ontworpen voor het printen van posters
in grote volumes en voor copyshops die grootformaat-fotoprinten ook als selfservice bieden.
De 6-kleuren UltraChrome Pro6-inktset bevat zowel mat- en fotozwart als een nieuwe grijze
inkt voor vloeiende overgangen en minder korreligheid. Beide printers komen in september
2021 op de markt. De prijzen liggen iets boven de vijfduizend euro excl. btw.

Fespa Mexico
26 t/m 28 november
Centro Citibanamex, Mexico City
Fespa Eurasia
2 t/m 5 december
Istanbul Expo Centre, Turkije

2022
Viscom Düsseldorf
11 t/m 13 januari
Messegelände Düsseldorf, Duitsland
SGI Dubai 2022
16 t/m 18 januari
Dubai World Trade Centre
C!Print Madrid
18 t/m 20 januari
Calle de las Aves 17, Madrid, SPAIN
C!Print Lyon
1 t/m 3 februari
Eurexpo Lyon, Frankrijk
InPrint Munich 2021
15 t/m 17 maart
Munich Trade Fair Centre, München Duitsland

Inzake

ICE Europe 2021
15 t/m 17 maart
Munich Trade Fair Centre, Duitsland

Fespa positief over Amsterdam

CCE International
15 t/m 17 maart
Munich Trade Fair Centre, Duitsland

De Fespa organisatie heeft geen enkele twijfel over het doorgaan van de Fespa Global Print
Expo en de European Sign Expo die plaatsvinden van 12 t/m 15 oktober in Amsterdam.
Er zouden tijdens de evenementen ook geen restricties zijn wat betreft bezoekersaantallen en
drukte in de hallen of op stands. Ook komt er geen 'éénrichtingsverkeer' in de gangpaden. De
organisatie schetst louter een zonnig scenario en beroept zich op positieve ontwikkelingen met
betrekking tot het indammen van het coronavirus zoals de introductie van een Europees digitaal
Covid certificaat, de verwachte versoepelingen op het gebied van internationaal reizen en
quarantainemaatregelen in de verschillende Europese landen.
Voorlopig hebben meer dan 300 exposanten zich ingeschreven die een plekje opeisen op de
16.000 m² grote beursvloer. Bedrijven die u onder anderen gaat tegenkomen zijn Agfa, Brother,
Canon Production Printing, Durst, Kornit, Mimaki Europe en Roland DG. Ook zijn er weer shows
en demo's waaronder de Printeriors interior décor showcase en het Wrap Masters vehicle
wrapping event.
Bent u van plan de Fespa dit jaar te bezoeken dan krijgt u een stevige korting als u de
SignPro code FESH124 gebruikt bij registratie. U betaalt dan geen €80 maar €50. Ga
hiervoor naar https://www.fespaglobalprintexpo.com/media-partners/signpro-benelux-fesh124#/

Sign & Digital UK
22 t/m 24 maart
NEC Birmingham, UK
Sign & Print Expo
22 t/m 24 maart
Evenementenhal Gorinchem
Empack
5 t/m 7 april
Evenementenhal Gorinchem
Photokina
18 t/m 21 mei
Köln, Duitsland

2023
Fespa Global Print Expo/ESE
31 mei t/m 3 juni
Messe Berlin, Duitsland

Journaal

SignPro Benelux december 2020
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EIGEN PRODUCTIE
IN VOGELVLUCHT

Digitaal

14

Offset

Large format

Sign

Textiel

Handgemaakt met papier en

door Print.com

Als het op print, sign, large format, textiel en giveaways aankomt is the sky the limit in de
webapp. En dat begint... op de grond! Of beter gezegd, in onze eigen productielocaties
waar we het merendeel van alle bestellingen maken. Altijd de beste kwaliteit, vers van
de pers. Het volledige machinepark van dichtbij bekijken? Maak een virtuele tour op:

print.com/rondleiding
SignPro Benelux September 2021
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Duurzaamheid en digitalisatie als topics op Empack

Maak je eigen (yello)tools

Op vrijdag 24 september (10.00-14.30)
geeft Maegis in samenwerking met
YelloTools geïnteresseerden een unieke
kans om achter de schermen te kijken bij
werktuigenfabrikant YelloTools, waar
Maegis verdeler van is.
Om 10.00 opent YelloTools haar deuren
en start men met een korte introductie.
Vervolgens kunnen de bezoekers hun
eigen tool maken waarmee ze tegelijkertijd het hele productieproces doorlopen!
Locatie: YelloTools, Wilberhofenerstrasse
1+3, Windeck (Duitsland)
Kosten: Gratis, inclusief lunch.

Nieuwe online portal IP Lichtreclame

Op 27 & 28 oktober 2021 vindt het
verpakkingsevent Empack plaats in de
Nekkerhal te Mechelen. Bezoekers
krijgen een antwoord op de vraag
"What's the next big thing in packaging",
belooft de organisatie. Empack richt de
blik op de toekomst en focust op
belangrijke thema’s zoals duurzaamheid
en digitale transformatie. De organisatie
mikt op meer dan 150 exposanten en
3.200 bezoekers in een decor dat 4.000
m² meet.

IP Lichtreclame heeft zijn website vernieuwd,
dat wil zeggen er is een nieuwe online portal.
Het lichtreclamebedrijf claimt met de nieuwe
portal een tool te hebben waarmee de
bezoeker binnen een halve minuut zelf de
complete prijs gepresenteerd krijgt van de
door hem/haar zelf samengestelde lichtbak,
reclamezuil, textielframe, doosletter, enz.
Ga naar shop.iplichtreclame.nl

Mensen
Mike Horsten Global Business Manager InterioJet Agfa

Agfa heeft Mike Horsten aangesteld als Global Business Manager, verantwoordelijk voor de
watergedragen inkjetprinters voor vloer- en interieurdecoratie.
Horsten heeft meer dan 30 jaar ervaring in marketing en sales, voornamelijk in de (inkjet)
printmarkt. Zo was hij lange tijd het (marketing)gezicht van Mimaki EMEA en was hij bij HP
onder meer verantwoordelijk voor de grootformaat graphics tak in Europa, het Midden Oosten
en Afrika. Ook was hij (mede)oprichter van ColorGATE (software), later overgenomen door
Ricoh.
In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor marktonderzoek en marketing - en sales
strategie. Daarnaast houdt hij zich bezig met de wereldwijde verkoop van InterioJet en
onderhoudt hij nauwe contacten met de key accounts in de markt.
Mike Horsten is enthousiast over zijn functie bij zijn nieuwe werkgever: "Geweldig om bij Agfa te
werken! De InterioJet business is een nieuw hoofdstuk in de industriële inkjetmarkt met unieke
kansen voor onze klanten, waar ook ter wereld. We hebben een fantastische uitgangspositie om
te profiteren van de huidige trends in de markt!"

Dienstencentrum in nieuwe handen

Frank den Hartog heeft na ruim 25 jaar Dienstencentrum, SCGM en SCCI, het
directeurschap overgedragen aan John Koekenbier die al veel ervaring heeft als
directeur, zowel binnen als buiten de grafimedia industrie. Hij zal het motto van
het Dienstencentrum: “In dienst van uw onderneming” daarom vooral vanuit het
perspectief van de ondernemer verder willen vormgeven.
Den Hartog blijft werkzaam als directeur van Stivako binnen de grafimedia
sector. Daarmee eindigt hij zijn carrière op de plek waar hij in 1986 begonnen
is, namelijk bij de Stichting Vakopleidingen KVGO.
Frank den Hartog (r) en John Koekenbier (l) tijdens de
overdracht.

Schenk nieuwe General Manager Sales Mutoh EMEA

Mutoh Europe heeft Frank Schenk aangesteld als General Manager Sales, EMEA. In
die functie rapporteert hij direct aan Mutoh Europe’s Managing Director Mitsuo
Takatsu. De 52-jarige Schenk gaat leiding geven aan de sales & sales support teams
van Mutoh Europe en Mutoh Deutschland Gmbh (Düsseldorf, Duitsland).
Schenk komt van Epson Deutschland af waar hij de functie van Head of Sales
Commercial and Industrial printing vervulde.
Mitsuo Takatsu, Managing Director en Frank Schenk, General
Manager Sales.
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SAVE THE DATE!
DINSDAG 12 OKTOBER 2021
NBC NIEUWEGEIN

FUTUREPROOF

18

.

INKJET – NIEUWE GENERATIES - VERANDERING

NETWERKEN MET
OOG OP DE TOEKOMST
De PRINTmatters Vakdag Print & Sign is hét jaarlijkse
inspiratie- en netwerkevent voor iedereen die
werkzaam is in de grafimedia.
Zien we je dit jaar in het NBC te Nieuwegein op ons
dynamische event met inspirerende sprekers,
vaksessies gericht op toekomstige business en een
beursvloer vol met bekende en nieuwe partners?

Vakdag

Print & Sign
12-10-2021

Kom allemaal naar de leukste dinsdag van het jaar.

KEYNOTE SPEAKER
GUIDO WEIJERS
Geen cabaret, wel grappig.

KEYNOTE SPEAKER
JOHN VAN ZWEDEN
Haagse behanger en
voetbalclub-eigenaar.

KOMT U OOK? SCHRIJF U NU IN!
VOOR MEER INFORMATIE:

VAKDAGPRINTENSIGN.NL
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Muurschilderingen in 						
Tekst Loet van Bergen

Muurschilderingen zijn echte blikvangers.
Een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd is
Urban Art Studio GOMAD, dat onder
leiding staat van graffiti artiest en
kunstenaar Marcus Debie. Zijn werk wordt
gekenmerkt door een samensmelting van
fotorealistische graffitikunst en grafische
elementen, resulterend in een sterk
totaalbeeld toepasbaar binnen elke ruimte
of omgeving. Inspiratie vindt hij in alles om
hem heen: mensen, natuur, dieren en
andere kunst.
Het bedrijf bestaat sinds 1997 en heeft twee
vaste medewerkers, Debie zelf en zijn vrouw.
Daarnaast werken ze samen met een groot
aantal freelancemedewerkers. “Onze corebusiness is het maken van grootschalige muurschilderingen, street art murals voor binnen en
buiten”, vertelt hij. “Zo zijn er muurschilderingen, grootschalige graffitiprojecten en street art
canvassen van ons te vinden in o.a. Nederland,
België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Zweden,
Italië, Kroatië, Griekenland, Spanje, Verenigde
Staten en Australië. Daarnaast maken we onze
kunstwerken ook kleinschaliger op canvasdoeken met olieverf voor exposities en galeries
over de hele wereld.”
Klantenkring
“Onze klantenkring bestaat voornamelijk uit het
bedrijfsleven, MKB en groot bedrijf, horeca,
maar ook gemeenten, overheid en provincies in
binnen- en buitenland. Soms ook particulieren.
We werken internationaal en nemen deel aan

street art en mural festivals om ons in de kijker
te spelen. Onze projecten komen via onze
social mediakanalen, website, acquisitie en
openbare aanbestedingen.”
Werkwijze
“Bij een aanvraag van een potentiële opdrachtgever vragen we altijd foto’s van de betreffende
locatie en de formaten van de muur op om een
beter beeld te krijgen van de situatie”, licht
Debie toe. “Ook een moodboard als de klant
specifieke eisen stelt aan het ontwerp. Liefst
maken we vrij werk in onze eigen stijl waarbij
de klant ons de vrije hand geeft. Dat geeft het
mooiste eindresultaat en zo voorkom je dat je
een cliché reclameschildering. Op basis van
deze informatie maken we eerst een prijsindicatie. Als deze akkoord is volgt het ontwerpproces, dan de planning en de voorbereiding
(inkoop materialen en huur materieel) en
daarna de daadwerkelijke uitvoering. De
uitvoering bestaat vaak uit het grondig reinigen
van de ondergronden. Dit besteden we uit aan
bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Dan
volgt een primer grondlaag als dit nodig is.
Hierop de op kleur gemaakte latex als ondergrond en dan volgt het kunstwerk met spuitbussen. Wij werken voornamelijk met spuitbussen van het merk Montana Gold/Black en
buitenlatex van het merk Sikkens. Als het nodig
is wordt er ook nog ter bescherming een
coating aangebracht. Ook dit besteden we uit.
Alles voor een goede hechting en een lange
houdbaarheid.”

Muurschilderingen in combinatie met
folieprints
“Soms voegen we logo’s toe aan onze murals
en die worden dan vaker geplakt met folies in
plaats van met de hand te schilderen. Ook
maken we geregeld gebruik van spuitsjablonen. Dan laten we bepaalde vormen of teksten
diapositief uitsnijden, plakken de folie, spuiten
deze in en verwijderen de folie waarna het
gespoten gedeelte op de muur blijft staan. Op
dit moment zijn we bezig met een zonnepanelengevelproject waarbij onze digitaal ontworpen
kunst op de zonnepanelen worden geplakt. Dit
is nog nooit eerder in Nederland gedaan.”
Werken op hoogte
Het aanbrengen van de muurschilderingen
gebeurt vaak op hoogte, bijvoorbeeld bij
flatgebouwgevels. Debie: “Zo hebben we
recent een flat gedaan van bijna 40 meter
boven straatniveau in onze eigen stad. Hiervoor
gebruiken we allerlei soorten hoogwerkers
zoals hangbruggen, schaarliften en telescoop
hoogwerkers. We hebben ook de grootste
muurschildering of mural van Nederland op
onze naam staan. Deze staat in Oss op een
bedrijfspand van Vice Versa en Dome-X met
een totale oppervlakte van 2.000 m². Met 17
meter hoogte en 116 meter lengte is dit kleuren
op z’n grootst!”

Muurschilderingen zijn vaak op hoogte. Hiervoor worden allerlei soorten hoogwerkers ingezet zoals hangbruggen, schaarliften en telescoop hoogwerkers.
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						XXL formaat
Duurzaamheid
“De vraag naar duurzame schilderingen krijgen
wij de laatste tijd wel vaker, maar de verf op
waterbasis is nog niet zo goed”, zegt Debie.
“Zeker voor buitengebruik moet het tegen weer
en wind kunnen en uv-vast zijn. De spuitbussen op waterbasis zijn nog niet zo goed
ontwikkeld en de kleurenrange is nog beperkt.
Ook krijg ik wel eens een aanvraag om een
muurschildering aan te brengen met Keim
mineraalverf. Dit zou milieuvriendelijkere latex
zijn, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Sinds kort bestaat er een soort verf (Graphenstone) die schijnbaar CO2 absorbeert uit de
lucht. Helaas kan ik daar geen spuitbus mee
combineren. Het merk Montana is wel bezig
met de ontwikkeling van milieuvriendelijke
spuitbussen, maar er is nog niks op de markt
tot dusver. Eigenlijk is er de laatste jaren dus
niet veel veranderd op dat gebied. De verf blijft
(voorlopig) nog hetzelfde en vakbladen en
dergelijke bestaan er niet voor kunstschilders
die murals doen.”
Toekomst
“We proberen onze markt steeds verder uit te
breiden naar het buitenland. Zo hebben we
gesprekken met Rusland en diverse steden in
Amerika, zoals Denver, Chicago, Greensboro
en New York om murals te gaan maken. Ook
proberen we steeds meer bekendheid te
krijgen in de galerie- en expositiewereld op
kunstbeurzen en uiteindelijk misschien zelfs in
musea om daar ons werk te mogen exposeren.
Voorlopig hebben we niets te klagen en
hebben voldoende werk.”

Muurschildering op een seniorencomplex in
Stadskanaal.

Muurschildering op een flat in Geleen 10 hoog.

Voor de muurschilderingen worden hoofdzakelijk spuitbussen gebruikt, eventueel afgewerkt met een coating voor een
langere levensduur.

Project
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Nieuwe start voor Global Print Expo

FESPA brengt kleur
naar Amsterdam RAI
Tekst Herman Hartman

FESPA spreekt bij monde van CEO Niel
Felton over de ‘post covid restart’. De
FESPA Global Print Expo is één van de
FESPA beurzen die dit najaar doorgang
vindt. Uit de persconferentie eerder deze
zomer werd duidelijk dat Covid19 nog een
behoorlijke stempel zal drukken op de
beurs die samen met European Sign Expo
wordt gehouden. Tegelijkertijd spreekt er
het verlangen uit om de draad weer op te
pikken. De deelnemende exposanten zijn
er klaar voor.
Ooit was FESPA alleen gericht op de nieuwste
hardware. Daaromheen werd in de loop van de
tijd een programma ontwikkeld aan seminars,
demo’s en special interest issues als SportWarePro of PrintWearPro. Het grootste deel
van deze ‘features’ is deze editie geschrapt.
De beursopzet is er op gericht om de bezoekers op een veilige manier door het beurshallen
te loodsen. Daar horen geen programmaonderdelen bij die ervoor zorgen dat veel bezoekers
zich tegelijkertijd op dezelfde plaats bevinden.
Een deel van de onderwerpen is alleen maar
via online sessies te volgen, zoals de Coffee
Breaks. Daar wordt ook in het post-covid
tijdperk mee doorgegaan.

Printeriors
Voor Printeriors, waar de bezoekers voorbeelden van interieurdecoratie te zien krijgen
uitgevoerd met verschillende technieken en
materialen, is wel plaats ingeruimd.Ook de
Wrapmasters competitie gaat dit jaar door. Dit
keer betreft dat alleen de Europese competitie.
De finale met deelnemers uit alle regio’s vindt
plaats in mei 2022 in Berlijn waar de volgende
editie van Global Print Expo is gepand.
Voor Printeriors is wel plek ingeruimd.

Anders dan in 2019 worden er maatregelen
genomen om gedrang bij de ingang te voorkomen.

22

Betaalde toegang
De Covid spelregels om de beurs te bezoeken
hebben we in een kader geplaatst. Buiten deze
spelregels is er nog iets veranderd. Bezoekers
die zich vooraf registreerden konden voorheen
via een kortingscode de beurs gratis bezoeken.
De kortingscode (FESH124, via SignPro) geeft
nu wel recht op een prijsreductie van € 30,maar niet meer op gratis toegang. Zonder
korting bedraagt de prijs voor een ticket € 80,-.
Felton: “FESPA is niet de eerste mondiale
beurs die geld vraagt voor toegang op de
beursvloer. Andere grote vakbeurzen vragen al
langer vergelijkbare of hogere bedragen. Het is
daarmee een marktconforme prijs. Bovendien
is de toegang voor bedrijven die zijn aangesloten bij een van onze FESPA landenorganisaties
nog steeds gratis. Wereldwijd gaat het al om
ruim 16.000 aangesloten bedrijven.”
Wat de bezoekers aangaat verwacht Felton dat
de nadruk zal liggen op bezoekers uit Neder-

land en de direct omliggende landen inclusief
UK en de noordelijke landen.
Veel productnieuws
De hoofdattractie wordt gevormd door de
exposanten. “Helaas heeft een aantal bekende
merken afgezegd, waaronder Epson, HP en
Ricoh”, zegt Felton. Maar er zal genoeg
productnieuws te vinden zijn op vrijwel elk
vakgebied. In de afgelopen nummers van
SignPro kwam een deel van het nieuwe
aanbod al voorbij op onze showroompagina’s.
Nu is de kans om de producten met eigen
ogen te zien.
Ook zonder een aparte hal voor SportWarePro
kun je op verschillende plekken het nodige
aanbod verwachten dat aansluit op deze
toepassing. Felton: “De markt voor bedrukt
textiel groeit in importantie. Het is een van de
groeimarkten waar we bij FESPA op focussen
voor de komende jaren.”
Trends
De afgelopen anderhalf jaar hebben hun
sporen achtergelaten in een deel van onze
sector. In enkele delen van de markt is er
sprake van terugval. Doordat de ontwikkeling in
andere delen van de markt wel doorging, zoals
bij de markt voor interieurdecoratie en de
levering van gepersonaliseerde textielproducten
via webshops, is er zeker niet in alle segmenten sprake van een verminderde vraag. Het zijn
de fabrikanten van duurdere printsystemen die
de afgelopen 12 maanden geconfronteerd
werden met uitval van de vraag. Dat is niet over
alle segmenten gelijk verdeeld. Digitaal drukken
van verpakkingen is in opmars en die vraag
hield ook in de afgelopen jaar aan. De gevolgen
van Covid-19 -met meer webverkoop- vroeg
om maatwerkverpakkingen in oplages die beter
passen bij digitale druksystemen. Een deel van
die vraag wordt ingevuld met gespecialiseerde
one pass printers, maar daarnaast worden ook
de vlakbed- en hybride printers voor ons
marktsegment in toenemende mate voor
drukken van verpakkingen en displays ingezet.
Er zijn verschillende trends waarneembaar op
FESPA. De al genoemde groei in interieurdecoratie zorgt voor meer interesse in roll2rollprinters uitgerust met uv inkt op een breedte van
1,6 meter voor de behangproductie.

Samenwerken
In de verpakkings- en labelsector rukt nu het
gebruik van camera’s voor procesbewaking
tijden het drukken op. Ook daar speelt
PrintFactory op in. Strik: “We blijven echter
weg van het zelf ontwikkelen van hardware of
het ontwikkelen van drivers voor al die add-ons
die nodig zijn bij het automatiseren van taken.
Juist het samenwerken met leveranciers van
verschillende herkomst is onze kracht.
Fabrikanten moeten behoorlijk wat inhoudelijke

informatie over de werking van hun systemen
delen voor een goed functionerende tweewegkoppeling in de workflow. Dat we onafhankelijk
zijn samen met het feit dat we de gegevensverwerking niet lokaal doen maar in onze beveiligde cloud omgeving, maakt dat fabrikanten
gemakkelijker de drempel overstappen.
Duurzamer
Een andere trend is de aandacht voor duurzamer produceren. Samen met latex inkt zorgt uv
inkt ervoor dat we vaker op milieuvriendelijker
materialen zoals papier kunnen drukken. Ook
een aantal indoor reclametoepassingen,
waarvoor voorheen pvc folies werden ingezet,
kunnen goed op papier worden afgedrukt. Het
aanbod aan pvc vrije kunststof alternatieven
neemt eveneens toe. Wat helpt bij het verduurzamen van je eigen productie is dat de
afdrukken gemaakt met de meest recente latex
inkten of uv inkten vaker zonder laminaat
kunnen worden toegepast vanwege de betere
hechting van de inkt.
Software
Een ander thema, waar we ook in onze
showroompagina’s in dit nummer aandacht
aan besteden, is het gebruik van software om
verschillende deelprocessen in je workflow te
stroomlijnen of zelfs volledig te automatiseren.
De belangrijkste argumenten daarvoor zijn:
verminderen van fouten, beter benutten van
substraat en machinetijd, verkorten van de
doorlooptijd, verbeteren van de dienstverlening
aan de klanten en beter benutten van het eigen
arbeidspotentieel op de werkvloer.
Ripleveranciers als Onyx, Caldera en Print
Factory focussen zich steeds meer op de
workflow waarbij het RIP proces slechts een
onderdeel is. Interessant is de komst van
Inedit.

Inedit neoTextil Design plugin voor Photoshop.

Caldera Primecenter.

Dit uit Spanje afkomstige softwarebedrijf
ontwikkelt en levert software gericht op het
ontwerpen en produceren van textiel. Wie
werkt met behang- en stofpatronen doet er
goed aan even een kijkje te nemen bij Inedit.
Koppelingen is waar het om draait, liefst
koppelingen waarbij de rol van de ordervoorbereider en operator wordt verkleind. Daarvoor is
het nodig dat de administratieve workflow
gekoppeld wordt aan de technische workflow.
Dataline heeft samen met Enfocus een Pitsstop
configurator ontwikkeld die de variabelen uit
Multipress gebruikt voor het instellen van de
flightcheck. Dit vereenvoudigt het proces
omdat je Pitstop per opdracht instelt met de
parameters uit Multipress in plaats van een
vaste set parameters. Tot nu was het daardoor
nodig verschillende preflightsets aan te maken.
Ook de printerfabrikanten zijn doordrongen van
de noodzaak om hun printers geschikt te
maken voor verdergaande automatisering.
Daarvoor is 2 weg dataverkeer noodzakelijk
met de rest van de workflow. Zowel de
administratieve als de technische workflow zijn
daarbij gebaat. Het maakt het mogelijk om
systemen van verschillende leveranciers te integreren, inline finishing toe te passen of robots/
cobots voor de in- en uitleg.
Roll2roll
Bedrijven als Roland en Mimaki hebben nog
steeds eco solvent printers die met een
printbreedte van 1,6 meter vooral gericht zijn
op de signmaker. Maar ook bij deze spelers
neemt het aanbod aan uv printers toe. Canon
heeft met de Colorado de eigen UVgel techniek
en komt nu met een instapmodel meer gericht
op de signmaker.

Canon Colorado 1630.

Bij de grotere roll2roll systemen op 3 en 5
meter breedte domineert uv techniek en zien
we hogere printsnelheden. De afzet ervan is
afgelopen jaar wel gestagneerd.Onduidelijk is
nog hoeveel fabrikanten de moeite nemen hun
aanbod op dit vlak te presenteren. Een deel
van de toepassingen kan ook verwerkt worden
met sublimatie inkten en de printers die
daarmee zijn uitgerust kunnen voor meer
doeleinden worden ingezet.

Markt
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HÉ PSST!
09.18 ✓✓

Ja?
09.20 ✓✓

Die belachelijke lage
prijs voor flex gezien?
09.23 ✓✓

Actieprijs? :-o
09.26 ✓✓

Nee man, gewoon
vaste prijs! ;)
09.30 ✓✓

Het wordt tijd voor Maegis! Wij worden niet warm of koud
van de gemiddelde folie aanbieding. Bij ons nu bestellen
en morgen bezorgd.

www.maegis.nl/transfermaterialen
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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

Vutek Q5r.

Vlakbed/hybride
Dit is een segment waar de concurrentie
tussen leveranciers zichtbaar toeneemt. Er
komen steeds meer aanbieders bij die zich
vooral richten op instappers die hun eerste
vlakbed- of hybride printer aanschaffen.
Speciaal voor die groep heeft Canon nu een
instapmodel, de Canon Arizona 135 GT .
Mimaki doet het andersom en legt de lat bij
haar Mimaki JFX600-2513 en de JFX550-2513
hoger. Deze printers bieden met 150 en 300
procent een grotere capaciteit dan eerdere
modellen en ook de kwaliteit heeft een boost
gekregen. Een andere aanbieder die goed
bekeken zal worden is Fujifilm. Deze zomer
kwam het bedrijf met de Aquity Prime 20 en 30
die het eerdere aanbod dat gebaseerd was op
Canon hardware moeten vervangen.
Durst heeft lange tijd nauwelijks instapmodellen
gevoerd. Daar komt met de overname van de
Amerikaanse bouwer van uv printers Vanguard
verandering in. Een aantal modellen uit het
Vanguard aanbod komt nu ook naar Europa.
Durst vult daarmee in eerste instantie het
aanbod van aan de onderkant aan. Details over
hoe de distributie wordt opgezet zullen nog
bekend worden gemaakt. Het wordt weer wat
voller in de markt.

Fujifilm Aquity Prime.

Ook in het hogere segment is er sprake van
vernieuwing. Agfa komt met de Tauro UHS en
Durst zet daar de P5 350 HS tegenover. Beide
kunnen tot 600 m² per uur leveren volgens de
specs. Of EFI de VUTEk XT, de beoogde
opvolger van de VUTEk HS series, op tijd klaar
heeft om te debuteren is nog onbekend. Ook
deze in februari aangekondigde printer moet
circa 600 m² per uur halen.
Zoals gemeld richten deze printerfabrikanten
zich met deze printers ook op verpakkingsdrukkers waarvoor de nodige extra attributen
als automatische in- en uitleg beschikbaar zijn.

Durst P5 350HS.

De Covid paragraaf
FEPSA volgt samen met de RAI de
overheidsrichtlijnen omtrent Covid-19.
Voor de laatste stand van zaken kunt u
ook de website van de RAI raadplegen.
Zorg in ieder geval voor een opgeladen
mobiele telefoon die een hele dag
meekan! Het veiligheidsbeleid is deels
opgehangen aan het gebruik van de
telefoon, zowel bij binnenkomst als bij
het leggen van contacten op de
beursvloer. Dit om fysiek contact te
decimeren. Uw ticket bij de ingang van
beurs afdrukken is niet meer mogelijk.
Dat kunt u gewoon thuis doen. In plaats
daarvan kunt u uw ticket ook op de
telefoon laten zien. De smartphone
heeft u ook nodig om de uitslag van
een recent afgenomen negatieve test of
bewijs van inenting te tonen. De FESPA
app maakt het mogelijk om op de stand
van de exposant een folder in digitale
vorm mee te nemen. Wie met de auto
komt wordt geadviseerd op de site van
de RAI een dagticket te kopen om te
parkeren tegen gereduceerd tarief. Het
voorkomt dat je in de rij moet staan.

Agfa Jeti Tauro H3300
UHS.

Textiel
Textiel vormt een breed werkterrein waar
verschillende vormen van digitaal gedrukt
textiel ondervallen, van DtG en nu ook DtF en
sublimatieprint. Steeds meer fabrikanten rusten
hun systemen desgewenst uit met pigmentinkten voor textiel. Reden is de inzetbaarheid op
meerdere fronten. Covid-19 heeft er voor
gezorgd dat de afzet van textiel via webshops
sterk kon groeien. Het zorgt er ook voor dat er
vanuit traditionele segmenten als mode meer

interesse is in digitaal textiel gedrukt textiel dat
dicht bij de afzetmarkt geproduceerd wordt.
Tot nu zijn het vooral de landen rond de
Middellandse zee die hier het meest profiteren. Voor interieur liggen er ook in onze regio
kansen; je kunt voor het confectioneren hier
gebruik maken van de bestaande locale
infrastructuur. Er zijn in de afgelopen anderhalf
jaar heel veel nieuwe producten verschenen
waarvan een aantal zeker op FESPA te zien
zal zijn.

Mimaki_JFX600-2513.

Agfa-Avinci-CX3200 sublimatieprinter.

Vanguard VR5D-E.

Durst P5 TEX iSUB.
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Mission Impossible Event, 9 oktober as.

D-day nadert voor
OMEGA SKINZ
Tekst Herman Hartman

De middag is er voor de demo’s door onder
meer SOTT, de Wrap Genius competitie en
voor verschillende rondleidingen door de
fabrieken van Grafityp.

Logo Omega Skinz.

Op 9 oktober lanceren Grafityp en SOTT
hun gezamenlijk ontwikkelde nieuwe lijn
carwrap folies onder het label OMEGA
SKINZ. De hele dag staat in het teken van
de introductie van deze carwrap folies die
vóór en áán het publiek worden
gepresenteerd. Maar daarnaast is er ook
Wrap Genius, de carwrap wedstrijd die net
even anders verloopt en zijn er fabrieksrondleidingen en demonstraties van SOTT
en van event sponsors.

De Wrap Genius competitie
De befaamde Amerikaan die in Nederland
woont, Justin Pate van de Wrap Institute, zal
de wedstrijd hosten. De jury die het eindresultaat beoordeelt bestaat onder anderen uit
Maurice Boyer (Trainer SOTT), Herman
Hartman (hoofdredacteur SignPro Benelux),
Rudi Zoons (Applicatie specialist Grafityp) en
Dimas Brazil (The Wrap Institute).
Er heeft zich al een aantal teams ingeschreven
waaronder een gelegenheidsteam waarin
Amerikaans en Nederlands talent zijn samengebald. Dit team bestaat uit de Amerikaanse
wrappers PG Nola, Tate Design, en uit
Nederland Wrap my Ride, CRS Customs, Alex
Design en B-Zign. Daarnaast kunnen we teams

Bezoekers die het evenement willen bijwonen
zijn vanaf ‘s ochtend 10 uur welkom op het
fabrieksterrein van Grafityp in Houthalen dat
voor de gelegenheid een aangepast aanzien
heeft gekregen in de stijl van OMEGA SKINZ.
Eén van de blikvangers is de foto/filmstudio die
ook na het evenement zal blijven staan.
Prestentatie
Uiteraard staat één ding écht centraal: de
presentatie van het nieuwe product OMEGA
SKINZ met 60 nieuwe kleuren. Dat deel van het
programma vindt ‘s ochtends plaats vanaf
10.30 uur. Elke nieuwe kleur zal te zien zijn op
een auto die één voor één naar buiten worden
gereden en dan kunnen worden bewonderd.
De 60 auto’s zijn voorafgaand aan het event
door een aantal vooraanstaande carwrap
specialisten onder handen genomen met een
kleur uit de OMEGA SKINZ reeks. De auto’s
worden op de dag zelf één voor één gepresenteerd met een kort interview over de kleur en
de wrapper die vertelt over zijn ervaring met
deze nieuwe folie. De auto’s rijden daarna op
de (overdekte) parkeerplaats waar elke
bezoeker alles van dichtbij kan bekijken.
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De opbouw van het foto/video platform.

verwachten vanuit Nederland en België. Zo
heeft ook Jabe Reclame een wrapteam gereed
staan. Uit België komen er teams van Graphic
Covering en OTM.

Een van de deelnemende carwrappers ontvangt hier
zijn rol OMEGA-SKINZ.

The Wrap Institute
Het door Justin Pate opgerichte The Wrap
Institute geeft verschillende demonstraties. The
Wrap Institute is een online community met
meer dan 2.000 instructievideo's voor vinyl
wrap installatie, productie, ontwerp, business
en meer. De community richt zich zowel op
experts als beginners die de modernste
technieken leren, ideeën uitwisselen en
samenwerken om te innoveren. Daarnaast
worden ook trainingen verzorgd.
Naast SOTT en Grafityp doen er verschillende
sponsors mee die ook een plek op het terrein
hebben gekregen. Het Mission Impossible
Event krijgt ook de primeur van de lancering
van een nieuw platform voor detailtekeningen
voor carwrapspecialisten waarmee je tijd kan
besparen (zie kader).
Ook interesse om deze bijzondere dag bij te
wonen? Op de website omega-skinz.com vind
je het het complete programma van deze dag
en het inschrijfformulier waarmee je je kunt
aanmelden. Natuurlijk kom je hier ook alvast
meer te weten over de unieke eigenschappen
van de OMEGA SKINZ folies, al zul je voor de
kleuren nog even moeten wachten.

Een rondleiding door de fabriek van Grafityp behoort 9 oktober ook tot de mogelijkheden

Een sneak preview, waarbij vooral de glans opvalt en nee... dit is niet de echte kleur, die houdt u nog even tegoed!

Afval kost geld
Bij het wrappen van auto’s spaar je veel
tijd als je vooraf de exacte maten hebt
van zaken als antennes en spiegels. De
standaard tekeningen die hiervoor nu
beschikbaar zijn via de verschillende
webplatforms missen de nauwkeurigheid tot de laatste mm. Marcel Vermeulen (Wrapmyride.nl/Vermeulen &
Vermeulen reclame) liep al een tijd rond
met het idee, maar toen er na jaren nog
geen dergelijk platform was gerealiseerd besloot hij het plan uit te werken,
en met succes! Op 9 oktober tijdens
het unieke Mission Impossible Event
kun je kennismaken met dit nieuwe
platform waarop je veel vormen van
antennes vindt mét bijhorende dakmaten zowel als download als fysieke
template. Superhandig! Zo kun je
vooraf al een dakwrap voorbereiden
zodat je op locatie tijd en materiaal
bespaart. Uitaard wordt dit gedemonstreerd met de nieuwe OMEGA SKINZ
folies.

Extruder.
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De pijlers van Toon de Jong Reklame

Vakmanschap en duurzame
visuele communicatie
Tekst Loet van Bergen

Jeroen

Het in Druten gevestigde Toon de Jong
Reklame is een creatief signbedrijf dat
inmiddels 31 jaar bestaat. Wat is
uitgegroeid tot een middelgroot signbedrijf met 15 medewerkers die dagelijks
werken aan een breed scala aan signproducten, van textieldruk tot lichtreclame tot
complete carwraps, tot spandoeken en
belettering. Eigenlijk te veel om op te
noemen, leert onze blik in de fraaie
showroom.
“We profileren ons in de markt als een full
service signbedrijf”, vertelt directeur Jeroen de
Jong. Hij is de zoon van de oprichter Toon de
Jong die als zeefdrukker het bedrijf ooit is
begonnen. “Mijn vader die 71 is, is nog steeds
actief in het bedrijf als zeefdrukker. Hij houdt
zich vooral bezig met het drukken van reflecterende etiketten voor veiligheidskleding van
brandweer, ambulance en politie. Toen ik het
bedrijf in 2004 heb overgenomen zijn we ons
specifiek gaan richten op signing. We hebben
in 2018 nog Omnisign overgenomen en ons
klantenbestand en werkgebied hiermee verder
uitgebreid.” heeft die operator behoorlijk wat
houvast. How to do vragen die eerder bij de
online helpdesk binnen kwamen, worden
beantwoord in de verschillende modules. Met
als voordeel dat het meteen visueel is. Ook de
gevorderde operator vindt er een aantal
modules die het hem mogelijk maken meer uit
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de tafel te halen.
Productie
“We hebben een breed scala aan productietechnieken zoals een Zünd snijtafel, printers
van EFI, HP, Mimaki en Mutoh, zeefdruk en een
Kalander roll-to-roll sublimatie”, zegt De Jong.
We hebben hiermee de mogelijkheid om vele
verschillende soorten materiaal te verwerken
en toe te passen. Bepaalde zaken als doosletters en grootformaat prints besteden we uit.
Wij hanteren als filosofie: doen waar je goed in
bent. Op deze manier kunnen wij allerlei signs
en fraaie decoraties industrieel vormgeven en
vervolgens ook plaatsen. Sinds kort hebben
we ons machinepark uitgebreid met een

3 cm dikke gouden freesletters.

Mimaki textielprinter voor het sublimeren van
modestoffen en textiel voor interieurtoepassingen. In de afgelopen tijd hebben we voor de
modeindustrie veel soorten stoffen gemaakt die
hiermee snel konden inspringen op de actuele
mode in plaats van dat het uit China moest
komen met vaak lange levertijden. Over de
aanschaf hebben we vanwege de forste
investering uiteraard wel goed nagedacht.
Zeker gezien het afgelopen jaar met de
coronacrisis wat voor ons ook een onzekere
periode was. Daar zijn we overigens goed door
heen zijn gekomen met de nodige creativiteit.
Zo hebben we met onze vlakbedprinter in
combinatie met de Zünd snijtafel allerlei
doosjes gemaakt van karton voor afhaalmaaltijden. Gelukkig trekt de markt weer aan en zijn
we volop bezig met nieuwe opdrachten, in de
hoop dat ook weer de beurzen gaan draaien.
Daarvoor leveren we van oudsher veel aankleding. We beschikken overigens over een eigen
montageteam dat in kantoren en winkels XL
fullcolour decoraties aanbrengt, of zelfs buiten
op grote hoogte gevel- of lichtreclame kan
monteren. Daarbij staat veilig werken conform
de ARBO-richtlijnen voorop en beschikken
onze medewerkers ook over een VCA-diploma.”
Leveranciers
“Voor de materialen werken we met een aantal
vaste leveranciers zoals 3M en Grafityp. Ik vind

het belangrijk dat ik op mijn leveranciers kan
bouwen en als ik iets nodig heb dat ze alles
proberen om dit zo snel mogelijk te leveren of
op te lossen. Zeker als het gaat om een nieuwe
toepassing dan wil ik graag gebruik van hun
kennis. Dat steeds belangrijker wordt. Kennis
die we ook vergaren via collega’s, beurzen en
de SI’BON vakdagen waar we erkend lid van
zijn. De enige uitdaging is op dit moment de
prijsverhogingen. Op het moment dat je
materialen bestelt, kunnen ze de volgende dag
weer in prijs verhoogd zijn. Wat ik in feite ook
mijn klanten moet doorberekenen. Tot nu toe

Antieke auto met cadeau gewrapt.

hebben ze daar alle begrip voor.”
Klantenkring
Toon de Jong Reklame beschikt over een grote
klantenkring; van de winkel om de hoek tot de
bouw en industrie. De Jong: “Niet alleen lokaal,
maar we zijn door heel Nederland actief.
Allemaal vaste en trouwe klanten die we al heel
lang kennen en die steeds terugkomen. Dat
betekent dat we het goed doen. Een grote
klant van ons is Excluton, een producent in
sierbestrating waarvoor we alle signing doen.
Vorig jaar hebben we voor dit bedrijf een
complete showroom ingericht. Een andere
grote klant van ons is Ouwehands Dierenpark.
Daarnaast doen we veel signing voor de
Nederlandse en Belgische Politie. Bedrijven en
organisaties waarmee we een goede samenwerking hebben.” Wederzijds vertrouwen is
hierbij volgens De Jong van groot belang. “Wij
brengen dan ook niet zomaar een offerte uit,
maar maken graag eerst persoonlijk kennis
met elkaar om vervolgens naar idee en wensen
van de klant met een spetterend ontwerp en
uitvoering te komen. Waarbij steeds meer
gekozen wordt voor kwaliteit in plaats van
goedkope oplossingen. Wat de uitstraling en
duurzaamheid alleen maar ten goede komt.

Duurzaam
“De vraag naar milieuvriendelijke materialen
neemt steeds meer toe”, merkt De Jong. “In
het kader van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen proberen we ons steentje hieraan
bij te dragen. Wij werken met hout, metalen,
glas, pvc-vrije kunststoffen en gerecycled
textiel. Gelukkig komen er steeds meer
biomaterialen op de markt. Wat wel vraagt om
een andere bewerking van het materiaal,
gezien de eigenschappen. Daar ligt nog wel
een uitdaging. Ook beschikken we over
XL-printtechnieken met water gedragen inkten.
Door dat laatste zijn er ook geen onaangename
luchtjes wat zeker in een pand een verademing
is.”
Toekomst
Sign is een mooi creatief vak volgens De Jong
waar genoeg kansen liggen. “Het is maar de
vraag hoe breed je jouw bedrijf wilt neerzetten.
Dat wil niet zeggen dat we overal met alle
trends meewaaien, maar we wel kijken naar
nieuwe mogelijkheden die onze business
kunnen verbreden. Zo zijn we gestart met
Ledsview als dealer van Digital Signage
oplossingen. Wij verhuren, verkopen en leasen
full colour LED en LCD schermen, displays en
zuilen voor onder meer retail, makelaardij,
bibliotheek, sportschool, overheid, onderwijs,
transportsector, horeca, buitenreclame en
winkelcentra. Inmiddels hebben we lokaal al
een aantal bedrijven zoals een tankstation
voorzien van Digital Signage. Een markt die de
traditionele signing niet zal vervangen maar wel
een belangrijke toevoeging kan zijn.”

Voorbeeld van een inrichting van een cafe met
borden, prints en verlichting.

Productpanelen voorzien van freesletters van geprint
dibond.

Het logistieke kantoor van Excluton, voorzien van doosletters met LED verlichting.
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AllSign in Amsterdam doet zijn naam eer aan

Alle disciplines in huis
Tekst Ton Rombout

Sylvia en Richard van AllSign.

Bij Richard en Sylvia Allon in hun bedrijf
AllSign heerst, ondanks de grootte, nog
steeds een familiesfeer. Ze zijn in 1996
begonnen in een schuur van twintig
vierkante meter naast hun woonboot in
Zijkanaal I, een zijkanaal van het IJ
richting Zaandam, maar vanwege de
uitbouw van de stad steeds meer aan de
rand van Amsterdam.
Ze waren echter na een paar jaar al snel
verhuisd naar de huidige locatie daar in de
buurt, gevestigd in een grote loods van circa
850 m² aan de Plotterstraat 11-13 in Amsterdam-Noord, een buurt die ligt te midden van
allerlei nieuw woonwijken, kantoren en
maakbedrijven. Je kunt er makkelijk met de
auto komen via de snelwegen eromheen, maar
ook met de benenwagen of de fiets via het
pontje naar het KNSM-terrein vanuit Amsterdam Centraal Station of het Pontsteiger
Gebouw.

Ledlichtbak bakkerij.
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Specialismen
AllSign is een typisch signbedrijf (Sibon-lid), dat
alle disciplines van sign in huis heeft, en
printers en afwerkapparatuur inzet voor
signproducten, maar ook handwerk: het
beschilderen van allerlei objecten zoals
parasols voor terrassen en zonneschermen
voor bedrijven is een vast terugkerende
categorie opdrachten. De voorbeelden in de
beelden bij dit artikel spreken voor zich.
Richard: “Natuurlijk kijken we altijd naar de
beste oplossing als bedrijven met een probleem komen. We kunnen in principe alles
maken. Op onze printers, tot een printbreedte
van wel 320 cm breed, kunnen wij elke
opdracht aan. Op rol of rechtstreeks op
plaatmateriaal, de keuze is aan de klant. En dat
doen we dan ook, maar handschilderwerk
heeft kennelijk een extra charme en kan
trouwens ook heel degelijk zijn, dus dat is
eveneens een gevraagd artikel. De ene keer
snijden we dat uit op flexmateriaal en beplakken we het object, de andere keer beschilderen we het.”
Gevelbelettering
Gevelbelettering is er in verschillende materialen. AllSign levert een breed assortiment aan
weerbestendige materialen die jarenlang
meegaan. Een ontwerp wordt in hun eigen
atelier geproduceerd met behulp van hiervoor
beschreven productietechnieken:
• Stickers, gemaakt van hoogwaardig
zelfklevend vinyl.
• Freesletters gemaakt van dibond, acrylaat
tot wel 3 cm dik, of zelfs van hout,
“Alles is mogelijk op onze Cosign freestafel van
4 x 2 meter”, benadrukt Richard.

Handgeschilderd zonnescherm voor The Fat Pie.

• LED letters in alle kleuren vormen en
maten. Alle RGB kleuren zoals wit, rood,
blauw, groen, op 12 volt.
• 3D letters hebben een extra uitstraling met
extra ronde vormen en zijkanten.
• Lichtreclame kan in de vorm van een
lichtbak met zelfgekozen tekst.
• Gevelborden en reclameborden met
afbeeldingen en diversen vormen kunnen
ook in alle materialen geleverd worden,
zelfs in trespa.
• Reclamezuilen als blikvanger voor het
pand, verlicht of onverlicht.
Prettige werksfeer
De loods is inderdaad heel ruim en licht, met
de nodige interessant aangeklede en knusse
hoekjes, plus hele grote werktafels op juiste
hoogte, waardoor je niet direct pijn in je rug
krijgt in de afwerking. Verder zie ik, behalve
meerdere printers, de Cosign CNC-machine
van 4 x 2 meter staan, en een EuroLaser Pro.
“Maar”, zegt Richard, “meestal werken we voor
de reeks van oplage één tot en met oplage
honderd, dus toch wat minder dan wat de
bulkbedrijven doen in afwerking. Uitbesteden
van grotere oplagen ligt dan voor de hand.”
Het typeert ook een beetje het type klanten dat
hier binnenloopt: vaak met een kleinere
opdracht voor autobelettering, “en”, zegt
Sylvia, “dan weten ze ons bedrijf toch ook weer
te vinden voor het maken van borden voor
bewegwijzering, voor interieurdecoratie en de
rest van het pakket. Omdat we alle disciplines
in huis hebben, tot en met een professionele
eigen montage, kunnen we voor hen ook een
coördinerende rol spelen.”

Etalage voor het rijksmuseum op het Leidseplein.

Gevarieerde klantenkring
Mede door het feit dat Amsterdam-Noord zich
heeft ontwikkeld tot een internationale locatie,
zeker langs het IJ, bestaat de klantenkring van
AllSign uit kleine ondernemingen tot grote
multinationals met vestigingen in Amsterdam-Noord.
“Daarbij krijgen we dan soms toch te maken
met het feit dat een bepaald product voor een
internationale markt moet worden gemaakt,
waarbij de oplagen fiks hoger zijn”, zegt
Richard. “Soms wil je net even wat anders,
daarom denken we graag mee en komen we
met creatieve en innovatieve specials. Een paar
producten die ik wil noemen en die wij, in
samenwerking met de klant, zelf hebben
ontwikkeld en geproduceerd, zijn bijvoorbeeld
de full colour wrap op een Eetwagen, een 3D
Print en airbrushed object voor de Bulldog,
bankbekleding voor Restaurant CAU, een boot
wrap voor een Bioscoop film. “
Hij vervolgt: “Business to business werkt
AllSign ook voor andere bedrijven en instellingen, zoals in de scheepsbouw (bootwraps),
voor Madame Tussaud (raambekleding),
Denham Retail (raambekleding), het Rijksmuseum (etalage op het Leidseplein), het Van Gogh
(pilaar fc wrap), het Scheepvaartmuseum, en
Eye Amsterdam (uithangbanieren).”
Somber kantje
Toch zit er ook een somber kantje aan al dit
moois qua opdrachten. Want juist in deze
sectoren vielen de afgelopen twee jaar de
klappen. Opdrachten werden uitgesteld of
gingen helemaal niet door. Sylvia: “We zijn blij
dat en we hopen in elk geval ook dat deze
ellende achter de rug is, niet alleen voor ons
maar vooral ook voor de betrokken bedrijven
en instellingen, en voor de creatieve beroepsgroepen die hun opdrachten in rook zagen
opgaan.”
“Gelukkig trekt die markt weer een beetje aan”,
besluit Richard. “Genoemde sectoren mogen
weer voorzichtig open en wij zien de opdrachten ook weer langzaam stijgen naar een niveau
dat we gewend waren. Gelukkig maar…”

De vogel ‘lockers’ in het Rijksmuseum.

Afscheidingswand voor Denham Retail.

Handgeschilderde afbeelding Eddy Spaghetti.

Bulldog hoofdkantoor gevelreclame.

Wallprint voor particuliere VIP.
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Voor een representatieve, eigentijdse merkuitstraling

THE SIGNERZ in Breda
schrijf je zo
Tekst Ton Rombout

THE SIGNERZ in Breda is gespecialiseerd
in belettering en signing in de ruimste zin
van het woord. Het bedrijf ontwerpt en
produceert alle mogelijke in- en outdoor
naam- en reclamedragers en verzorgt de
plaatsing ervan. Van autobelettering tot en
met complete gebouwen, binnen en buiten.
Voor hun opdrachtgevers begint dan een
nieuwe fase waarin hun merk – mede
dankzij het kwalitatief hoogwaardige werk
dat eraan is verricht - meer zichtbaar is en
extra belevingswaarde creëert.
Mede-eigenaar Patric Peeters die ik ter plaatse
bezoek zegt: “Advies is steeds belangrijker,
mede op basis van wat de klant wil uitstralen
met zijn of haar bedrijf of instelling, en de wijze
waarop deze zich wil onderscheiden van
andere, soortgelijke organisaties, of hun ‘unique
selling points’ zichtbaar willen maken. Daarna
volgt onze praktische interpretatie en uitwerking,
waarbij we ons zowel op snijtechniek als op de
productie van prints op zelfklevend folie, canvas
en stoffen, richten. Tot onze klantenkring in
Breda en omgeving behoren lokaal, regionaal en
nationaal opererende opdrachtgevers. Middenen kleinbedrijf, jawel, maar ook het trekhaakcentrum en de gemeente Breda.”
THE SIGNERZ
Ik spreek met Peeters, samen met Johan van
de Laar eigenaar van THE SIGNERZ, een bedrijf
dat ze bijna 20 jaar geleden begonnen. Hier, op
deze plek aan de Weidehek 68 in Breda, zit hij
nu 15 jaar. Er werken vast drie mensen, en in
2021 vier, kondigt Peeters aan. Het is een hecht
team, dat al een hele reeks diverse werkzaamheden achter de rug heeft. “We zijn inderdaad
wel allround te noemen,” zegt hij, “maar we
doen ook dingen niet. Bijvoorbeeld geen
grafische vormgeving, maar wel weer alles wat
daarop volgt: snijden, printen, assembleren,
beletteren, vlaggenmasten optuigen, projectborden installeren, adviseren, uitvoeren, enzovoorts.
Dus toch wel erg veel,” constateert hij met een
glimlach, het werkveld overziend.
Trouw aan leveranciers
Peeters legt uit: “We produceren met twee
printers/snijplotters van Mimaki van 1,60 breed.
Die betrekken we van IGEPA, evenals de
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Start van de wandaankleding van en de teksten op de schuttingen rondom het nieuwe station ’t Zoet’ in Breda.

materialen en de inkten. Het snijmateriaal komt
meestal van Oracal of Avery. Er is veel overleg
met en advies van leveranciers. Daar hechten
we aan. We doen ook zaken met ProAct, in de
tussenhandel, want dat zit ook nog eens dichtbij
in Oosterhout. Wij zijn echter al jarenlang trouw
aan onze leveranciers en zij aan ons. Dat is
prettig. Dat geeft vertrouwen. Dat geeft ook rust
voor onze klanten. We gaan dus wel voor de
prijs, maar niet voor elke prijs. We hebben
trouwe klanten, en dat willen we graag zo
houden.”
Een paar voorbeelden
Peeters noemt een paar voorbeelden van
bedrijven en instanties waarvoor ze werken:
“Bedrijven die hun wagenpark willen beletteren,
interieurbouwers die wanden willen laten
bekleden, uithangborden voor de gemeente,
Jumbo Golf met 10 vestigingen door heel
Nederland waarin artikelen voor de golfsport
worden aangeboden en verkocht: aankleden
van het interieur, buiten en binnen bebording,
bewegwijzering, en andere aandachttrekkers.
We werken vaak samen met andere sign-bedrijven, projectinrichters, architecten, interieurbouwers en ontwerpers.”
Hij concludeert dat opdrachtgevers ook weer
terugkomen. “Is de signing eenmaal geprodu-

ceerd en geplaatst, dan geven we een hand en
gaan we ons weegs. Maar we zien dat we op
basis van enkele kenmerken goed in de markt
liggen: we leveren vakwerk door vakmensen, we
hebben geen kapsones, we kennen de
producten, en hun eigenschappen, wat betreft
de materialen die we adviseren en gebruiken, en
we zijn meestentijds sympathiek, toegankelijk,
no-nonsense.
“Mensen met liefde voor het vak. Mensen die
met plezier creatieve oplossingen voor je
bedenken en uitvoeren. En die in het kielzog
daarvan de gewenste producten in een hoge
staat van perfectie afleveren. Naar volle
tevredenheid gemonteerd, beplakt en gewrapt.”

Patric Peeters en Johan van de Laar in overleg.

Groot project
Een heel groot project is de wandaankleding van
en de teksten op de schuttingen naast het
nieuwe station ’t Zoet’ in Breda, waar het oude
CSM-gebouw van de suikerfabriek in Breda
stond: Peeters: “165 Strekkende meters en 2
meter hoog. Een project dat zeker vijf jaar blijft
staan. Een mooie opdracht. Aan de buitenkant,
op platen van 6 mm dibond, en dan bekleed
met archieffoto’s van die voormalige suikerfabriek.”
Advies en uitvoering
“Het is ook heel gevarieerd, het werk”, weet
Peeters. “Er worden tegenwoordig allerlei
materialen ontwikkeld die we vroeger niet
hadden. Bovendien zijn er natuurlijk heden ten
dage vele objecten waarbij niet alleen aan
schoon metselwerk wordt gedacht, maar ook
aan mogelijkheden van beplakking of andere
versiering om een schutting op te sieren of een
binnenruimte aantrekkelijker te maken. Twee jaar
geleden hebben we een hele grote rondvaartboot, die vaart op de Rijn, oranje gewrapt met
als doel om meer aandacht te geven aan het
aantrekken van publiek, terwijl we vorig jaar de
Blind Wall Gallery in Breda met bijna 100
muurschilderingen hebben beplakt, met
printwerk dat we zelf hadden uitgevoerd. Wij
kunnen het bedenken en na goedkeuring van
onze opdrachtgevers uitvoeren, maar bij bouw
en verbouw wordt ook steeds vaker door de
opdrachtgevers aan dit soort mogelijkheden
gedacht, hoewel ze dan voor het concrete
materiaal toch weer bij ons advies vragen.”
Hot item: interieur decoratie
Met bebording of banieren, een goede bewegwijzering, lichtbakken of met een onderscheidende gevelreclame, zoals een print op
kwaliteitsdoek, gespannen in een stevig stalen
frame, kun je klanten ‘vangen’ die sneller

snappen wat je doet (arts, bakker, beeldhouwer,
aannemer) en die met meer plezier naar je gevel
kijken.
Maar ook van binnenuit, inpandig kun je je merk
en bezigheid en deskundigheid communiceren.
Wil je rolbanners bij de entree, een onderscheidende uiting op de wanden van het interieur of
een doeltreffende bewegwijzering? De mogelijkheden zijn tegenwoordig velerlei. Maar je moet
voor de inrichting, het plak- en montagewerk,
wel vaklieden hebben die materiaalkennis
hebben en dat weten wat er nodig is om dat
ook nog perfect op de vloer, aan de wanden of
aan het plafond te krijgen. THESIGNERZ biedt
een zeer uitgebreide keuze aan reclamedragers
waarmee u binnen of buiten uw bedrijfshuisvesting - met élan - de aandacht kunt vestigen op
uw merk of boodschap.
THESIGNERZ - De zekerheid dat het goed
komt. www.thesignertz.nl

Trekhaakcentrum belettering leenauto’s.

Van de Corput HAP Breda Kastenwand.

Jumbo Golf & Hockey wandframes 5 meter.

Rondvaartboot Lorely in Aperoll Oranje.
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Met HP werken aan
duurzame toekomst
Tekst Herman Hartman

Dat HP bij haar keuzes rekening houdt
met de milieu impact van printers en
inkten die het levert is bekend. De
fabrikant realiseert zich dat de impact die
haar producten heeft ook door de
afnemers worden bepaald. Hun inzet is
mede bepalend is voor het succes van het
HP duurzaamheidsprogramma en ze deelt
haar visie daarover dan ook graag met de
afnemers.
De HP grootformaat divisie staat niet alleen in
haar keuze voor duurzamer produceren. Het
Sustainable Impact Report 2020, dat ik
ondanks las, laat zien dat het hele concern
volgens dezelfde regels handelt. Ook de
productie van portable computers wordt tegen
de lat gehouden, al horen daar andere
uitdagingen bij. Je ziet ook overeenkomsten.
Zo is de nieuwe verpakking van de inkten voor
de HP Latex 700/800 serie, waarbij 80%
minder plastic wordt gebruikt, onderdeel van
een grote operatie om plastic verpakkingen en
de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te
verlagen. De carbon foot print van de complete

inktank is met 66 procent gereduceerd. Die
ene inktank wordt samen met de verpakkingen
van pc’s en laptops vermenigvuldigd tot een
berg verpakkingsmateriaal.

Haan Reclamewerk: “Genoeg te
doen.”
Douwe de Haan, mede-eigenaar van
Haan Reclamewerk herkent zich wel in
meeste uitgangspunten die HP hanteert
bij het duurzamer produceren van print.
“Ook wij zijn op onze manier bezig om
onze bedrijfsprocessen duurzamer te
maken. Dat is niet altijd zo gemakkelijk
als geschetst wordt. Je komt soms
tegenstrijdigheden tegen.”
Haan Reclamewerk behoort tot de

vroege instappers en werkt met 2 HP
Latex 570 printers en een HP Latex
1500. De Haan: “De keuze voor deze
printers is bepaald doordat de techniek
het toelaat verschillende, deels pvc vrije
materialen te printen, inclusief behangpapier.” De aandacht die HP heeft voor
de conditie van de printers op de
werkvloer wordt positief ervaren. Een
groot deel van de onderhoudsvragen
kan op afstand worden opgelost. De
Haan: “Monteurs komen eigenlijk alleen
nog langs voor preventief onderhoud.”
Plezierig is, volgens De Haan, dat het
binnenklimaat voor de medewerkers is
verbeterd na het afscheid nemen van
solventprinters. “Als je de prints in het
interieur monteert kun je daarmee direct
na het printen aan de slag.”
De HP Latex machines worden ook
commercieel ingezet als een van de
aspecten van het vergroenen van ons
aanbod, zegt De Haan. “We krijgen
meer vragen daarover van onze
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HP kijkt niet alleen naar de producten maar betrekt ook het welzijn van de medewerkers bij haar streven naar duurzaam
ondernemen.

Uit het Sustainable Impact Report wordt
duidelijk dat bij HP duurzaamheid in de hele
onderneming is verweven. Het begrip
‘sustainable’ houdt meer in dan het

klanten. Zo verwerken we voor een
klant alléén pvc vrije producten, ook al
is dit niet de goedkoopste oplossing. Bij
geprinte carwraps bieden we uitsluitend
de pvcvrije 3M 480 Envision aan. Je
merkt dat bij zo’n 40 procent van de
klanten interesse is voor duurzame
producten.”
De aanpak in het bedrijf is gericht op
duurzamer werken, maar dat bereik je
niet van de ene op de andere dag, weet
De Haan. “Je kunt het je simpelweg niet
permitteren om nog steeds te werken
zoals vroeger. Daar word je vroeg of laat
op afgerekend.” De Haan heeft nog de
nodige plannen om vervolgstappen te
zetten in het verduurzamen van de
processen binnen het bedrijf. “Zo kijken
we met al onze leveranciers naar het
terughalen van pallets en verpakkingsmateriaal en zijn kritisch op hoe en
waarmee we door ons vervaardigde
producten verpakken. Er blijft genoeg te
doen de komende jaren.”

Nederlandse begrip ‘duurzaam’ en gaat over
de omgang met grondstoffen en het tegengaan
van vervuiling bij het maken en gebruiken van
hun producten. Ook de omgang met
medewerkers en toeleveranciers valt onder dit
begrip. Het rapport geeft niet alleen de huidige
stand van zaken aan, maar ook de doelen voor
de toekomst.
Samen
Zonder samenwerking met de afnemers kan
HP de eigen doelstellingen niet volledig
realiseren. Terug naar het concrete voorbeeld
van de nieuwe inktverpakking. De afnemer is
verantwoordelijk voor het (kostenvrij)
retourneren van het plastic aan HP Planet
partners en het inleveren van kartonnen
verpakkingen bij het oud papier. Anders wordt
de doelstelling niet gehaald.
HP heeft veel geïnvesteerd in de relatie met
klanten ook met het oog op het verduurzamen
van het proces. Terugname van
inktverpakkingen en printkoppen kenden wel
al. HP biedt daarnaast recyclingprogramma’s
voor een aantal substraten. Het huidige
ondersteuningsprogramma is er op gericht om
de printers in goede conditie te houden zodat
onderdelen minder vaak tussentijds vervangen
moeten worden. Het moet ook zorgen voor
een langere inzetbaarheid van de printer. Het
gebruik van grondstoffen en de bouw en
transport van nieuwe printers leveren een
behoorlijke carbon foot print op al is die met de
tijd wel verlaagd. Ook hier is het streven om de
carbon footprint tegen 2040 tot nul te hebben
gereduceerd.
HP heeft een e-book samengesteld, ‘Reinvent
the future of sustainable printing’, gericht op
printbedrijven. Ook hier valt de brede
benadering op. Het gaat net zo goed om de

Minder plastic en gerecycled karton voor de inkten
van de HP Latex 700/800 serie.

Twee pagina’s uit het uitgebreide duurzaamheidsrapport.

impact op medewerkers en afnemers/
gebruikers in de printwereld. In dit document
komen drie sleutelwoorden aan de orde om het
printproces te verduurzamen: Reduce, Reuse
and Recyle, ofwel verminder, gebruik opnieuw
en win terug. Daar ligt de echte uitdaging. HP
zeg in dit document dat er vanuit de kant van
de opdrachtgevers steeds meer aandacht

komt voor deze vragen. Als je pas invulling
probeert te geven op het moment dat die
vragen concreet worden gesteld ben je te laat.
HP laat zelf zien dat het nuttig is om je
prestaties op dit vlak te meten en daagt haar
afnemers uit dat ook te doen. Op deze
pagina’s vertellen twee ondernemers hoe zij
erin staan.

Minder plastic en gerecycled karton voor de inkten van de HP Latex 700/800 serie.

VIZIO: “De klant kiest.”
Jeroen Renders van VIZIO koos al langer
geleden voor het gebruik van HP Latex
printers als printtechniek. Het bedrijf heeft
een HP Latex 365 en sinds deze zomer
ook een HP Latex 800W. Voor Renders is
dit een vanzelfsprekende keuze en nog
steeds de meest duurzamere keuze
binnen het werkterrein waar deze
rolprinters worden toegepast. Ook speelt
duurzaamheid in de bedrijfsvoering een
rol.
Renders: “De grootste slag die wij maken
in het duurzaamheidstraject ligt niet bij
print maar bij interieurdecoratie. Het feit
dat wij vaak meubels, deuren en wanden
bekleden met een interieurfolie zorgt
ervoor dat je de gebruiksduur aanmerkelijk verlengt.” VIZIO heeft hierin inmiddels
een reputatie opgebouwd en dat trekt

ook weer nieuwe klanten aan. Het
alternatief bij meubels is dat het totale
meubel wordt vervangen wat een stuk
minder duurzaam is. Renders: “Bij het
bekleden van gestructureerde muren
gebruiken we de pvc vrije 3M480
Envision folie die we ook bij carwraps
inzetten.” Het is een plezierig te verwerken folie die als deze is bedrukt met HP
Latex inkt binnen het garantieprogramma
van 3M past. We vinden het hier niet
nodig om daarnaast de pvc variant aan
te bieden. We verwerken ook Airtex. Hier
bieden we naast de reguliere versie in
onze offerte de pvc vrije variant aan. Dan
zie je een scheiding van geesten. Een
deel van de klanten kiest voor een paar
procent prijsverschil de traditionele pvc
variant. Er zijn ook klanten, veelal grotere
bedrijven, die vanwege hun interne
duurzaamheidsbeleid alleen maar voor
pvc vrije materialen kiezen. Bij het leveren
van peesdoeken bieden we aan voor
recycling te zorgen. Ook hier is het weer
de klant die beslist of hij op dat aanbod
ingaat.”
Er worden bij VIZIO niet alleen in het
aanbod aan klanten maar ook in het
eigen bedrijfsproces stappen gemaakt
om duurzamer te werken. Led tl buizen
zorgen hier voor stroomreductie en
inmiddels hebben de eerste twee
elektrische auto’s hun intrede gedaan.
Renders: “We doen wat kan maar het
moet wel binnen je bereik liggen. We zijn
daarbij steeds afhankelijk van wat onze
toeleveranciers weten te bewerkstelligen
op dat vlak en of dat aansluit op wat
klanten van ons vragen. De conclusie dat
je het samen met je klanten moet doen
onderschrijf ik wel, maar leveranciers
spelen eveneens een rol.”
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Nieuwe brochure

Gerecyclede materialen
voor Signs & Graphics
Vink levert naast de traditionele reclamedragers ook producten die gedeeltelijk of
zelfs geheel uit gerecyclede materialen
geproduceerd zijn.
Wilt u deze brochure ontvangen? Bel of mail ons!

 0316-298930 @ vink.reclame@nl.vink.com
Een greep uit ons programma
gerecyclede reclamedragers
Vikugreen gerecycled acrylaat
		 Greencast gerecycled acrylaat

		

Beelite Display Board
Katz Display Board
Vikupor met gerecyclede kern
PET-GAG
Evacast R100 gerecycled PP
Vikuprop dubbelwandig PP
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Bezoek ook onze webshop:

vinkkunststoffen.nl

Campagne stofwisseling

Beleid vluchtige stoffen deel
van groter geheel
Tekst Herman Hartman

Fotografie: Henk Rougoor

In het vorige nummer schreven we over de
campagne stofwisseling die is gelanceerd
om de omgang met vluchtige gevaarlijke
stoffen in de grafische markt onder de
aandacht te brengen. Voor dit nummer
vroegen we enkele KVGO leden uit de
sectie sign- en zeefdruk naar hun
uitgangspunten. Het blijkt dat deze
problematiek wordt bekeken in
samenhang met andere arboregels en
raakvlakken heeft met het MVO-beleid
binnen het bedrijf.

Aan tafel zitten Marcel Vermeulen van
Vermeulen &Vermeulen Reclame en Nico Aelen
van Aelen en Van Leeuwen. Ook
aangeschoven is Maarten Reuderink,
beleidsmedewerker KVGO op het terrein van
van Arbo, Milieu en Energie.
Vermeulen & Vermeulen Reclame uit Nieuwkuijk
is een allround signbedrijf met daarnaast als
specialisatie het verzorgen van carwraps. Aelen
en van Leeuwen uit Hillegom is een
grootformaat drukker, zowel zeefdruk als
digitaal, waarbij zowel op kunststof, papier als
karton wordt gedrukt.
In beide bedrijven is er aandacht voor het
thema; de omgang met vluchtige stoffen. Zoals
te verwachten heeft de aard van de
werkzaamheden invloed op wélke
oplosmiddelen wáár ingezet worden. Ze zitten
beiden echter op hetzelfde spoor als het gaat
om de vraag of er actief gewerkt wordt aan
reductie van de inzet van vluchtige
oplosmiddelen.
Ontvetten
Bij Vermeulen & Vermeulen ligt de focus vooral
op de reinigingsmiddelen die worden ingezet
als ontvetter bij carwraps. Vermeulen: “De
hiervoor gangbare middelen die ook wij altijd
gebruikten behoren tot de agressievere soorten

en bevatten veel vluchtige stoffen. Dat werkt
prima maar heeft een keerzijde. In de afgelopen
tijd gebruiken we, naast de gebruikelijke
reiniger, een nieuw middel dat minder agressief
is: Sprint Multiuso van producent Diversey. Het
voldoet voor de meeste werkzaamheden, maar
het vraagt wel een aangepaste werkwijze bij
het schoonmaken en vraagt iets meer tijd.”
Een andere manier om het contact te
verminderen is de manier van aanbrengen.
Vermeulen: “Een aantal folieleveranciers levert
reinigingsmiddelen in een fles met spraykop. Er
zijn ook reinigingsmiddelen die stroperig zijn die
je met een doek aanbrengt. Dat alleen al zorgt
ervoor dat er minder oplosmiddel vrijkomt.” Het
eerder gebruikte reinigingsmiddel komt alleen
nog uit de kast bij kritische randjes of smalle
gootjes. Voor het werken met
reinigingsmiddelen zijn het gebruik van
handschoenen verplicht. Reuderink vult aan
dat bij vluchtige stoffen, dus ook bij het gebruik
ervan in reinigingsmiddelen met de nodige
vluchtige stoffen, het dragen van een
gezichtsmaster verplicht kan zijn. Het
bijhorende veiligheidsblad dat door de
leverancier wordt verstrekt, moet in dat geval
uitsluitsel geven en ook vermelden welk masker
hier nodig is.

Informatie
De ontvetter die het meest wordt ingezet kreeg
Vermeulen aangereikt via een vriend die in de
verfmiddelensector werkt in een ISO 14001
gecertificeerd bedrijf. Vermeulen: “Anders
hadden we vermoedelijk nog steeds met het
oude middel gewerkt. Het is lastig om aan
informatie te komen over veiligere alternatieven
bij oplosmiddelenreductie.”
Dat laatste is ook de ervaring van Aelen die
binnen zijn bedrijf maatregelen heeft
doorgevoerd om de medewerkers te
beschermen tegen het contact met vluchtige
oplosmiddelen. Hier was het een nieuwe
medewerker die Aelen attent maakte op een
veiliger alternatief voor het reinigen van de
rakels voor de zeefdruk. Daarvoor wordt nu
een watergedragen oplossing gebruikt met nog
maar 5 procent oplosmiddel. Dit middel is
afkomstig van Sioen Chemicals. Aelen: “Van
onze vaste leveranciers hadden we er niet
eerder over gehoord.”
Er is geen goed overzicht over de voor sign-en
zeefdruk gebruikte oplosmiddelen en de
eventuele alternatieven, ook niet bij het KVGO.
Om zo’n lijst te maken is de medewerking van
leveranciers en gebruikers vereist. Wellicht ligt
hier toch een rol voor het KVGO?

We zijn voor dit gesprek te gast bij het KVGO.

Milieu
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Actueel veiligheidsblad
Voor Aelen was dit gesprek een goed moment
om de veiligheidsbladen (VIB) er nog eens bij te
pakken. Het leerde hem dat er in tenminste
één geval inmiddels een nieuw veiligheidsblad
is op de website van de leverancier. Dit omdat
het betreffende middel qua samenstelling was
gewijzigd. Reuderink: “De leverancier van het
betreffende product is in zo’n geval verplicht de
afnemer een nieuw VIB te verstrekken, op
papier of digitaal. Dat is hier kennelijk niet
gebeurd. Een bedrijf dient altijd in het bezit te
zijn van de juiste VIB’s. Het is daarom
verstandig om een paar keer per jaar te
controleren of die nog actueel zijn.”
Zowel Vermeulen als Aelen hebben de
afgelopen jaren herhaaldelijk geconstateerd dat
producten zonder kennisgeving een andere
samenstelling kregen. Dat gebeurde zowel bij
te bedrukken materialen, bij inkten, als bij
supportproducten zoals reinigingsmiddelen.
Soms is de aangescherpte Europese
regelgeving (REACH) de achterliggende
oorzaak voor zo’n wijziging. Op dit moment lijkt
grondstofschaarste ook debet te zijn aan het
wijzigen van de samenstelling van producten.
Alertheid is hier op zijn plaats. Het is niet alleen
van belang voor het updaten van het dossier
met veiligheidsbladen en werkinstructies. Het
heeft soms nadelige gevolgen in de productie
doordat bijvoorbeeld plotseling de hechting van
een inkt op een specifiek substraat
verslechtert. Meer openheid van de kant van
leveranciers is hier op zijn plaats.
MVO
Werken met vluchtige stoffen heeft meer
aspecten. Denk bijvoorbeeld ook aan de
carbon footprint van je productie. Reductie is
hier goed voor zowel mens als milieu en
reduceert ook vaak kosten.
Aelen: “Voor ons is MVO een belangrijk aspect
bij het inrichten van ons bedrijf. Daarin komt
ook je verantwoordelijkheid aan de orde om je
medewerkers op een veilige manier hun werk
te laten doen en daar hoort dan ook weer de
vraag bij hoe je het contact met vluchtige
oplosmiddelen vermindert. Het is voor ons een
langlopend proces waar veel meer bij komt
kijken dan alleen de reductie en de omgang
met oplosmiddelen. In de zeefdruk hebben we
de solvent inkten vaarwel gezegd en gebruiken
we alleen nog uv inkten. Bij de reiniging van de
zeefdrukramen maken we gebruik van een
volledig gesloten systeem waarbij de gebruikte
reinigingsvloeistof bezinkt en wordt hergebruikt.
We zijn kritisch op alle aanwezige vluchtige
stoffen en zien er op toe dat, waar leveranciers
restanten of vervuilde vloeistoffen meenemen,
ze over de juiste certificaten beschikken om ze
te verwerken. Ons MVO beleid is er op gericht
om, wanneer het aan de orde is, het bedrijf
voor ISO 14001 te laten certificeren. Juist om
dat de materie soms complex is en je als
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Nico Aelen.

ondernemer altijd tijd te kort komt hebben we
een externe adviseur ingeschakeld die ons
hierbij helpt en we hebben een HBObedrijfskunde stagiair gevraagd om een aantal
zaken uit te zoeken. Dat bleek heel nuttig, niet
alleen voor onze MVO ambities, maar ook bij
onder meer het bijwerken van de huidige
ARBO RIE (ARBO Risico Inventarisatie &
Evaluatie, zie kader, red.).”
Bijpraten
Wat oplosmiddelen betreft moeten
medewerkers regelmatig worden bijgepraat en
daar hoort ook de omgang met oplosmiddelen
bij. Bij Aelen en van Leeuwen gebeurt dat nu
2x per jaar. Daarmee voldoet het bedrijf ook
aan een vereiste om de medewerkers op de
hoogte te houden van veranderingen op de
werkplek. Ook Vermeulen praat regelmatig met
zijn personeel over aanpassingen en
veranderingen.
Reuderink geeft hier als tip dat het nuttig is om
te zorgen voor verslaglegging van zulke
bijkomsten en deze zaken daarin ook te

Marcel Vermeulen.

benoemen. Als de inspectie een bedrijf bezoekt
en je kunt aantonen dat de medewerkers goed
op de hoogte zijn van alle richtlijnen die gelden
binnen het bedrijf zal er minder snel besloten
worden tot een uitgebreider onderzoek. Als er
onverhoopt een incident op de werkvloer
plaatsvindt dat moet worden gemeld bij de
inspectie kan de ondernemer aantonen dat de
betreffende medewerker kennis had van de
richtlijnen.
Overheidstoezicht
De rol van de overheid is sowieso groot.
Diezelfde overheid vereist dat je een lijst opstelt
met alle oplosmiddelen die het bedrijf gebruikt
en de hoeveelheid die jaarlijks wordt verbruikt.
Die lijst maakt deel uit van de ARBO RIE. Ook
hier is een kanttekening op zijn plaats. De
overheid kijkt met extra belangstelling naar juist
deze lijst omdat het beleid is dat daarvan
steeds minder mag worden gebruikt. Er wordt
aan de hand van de opgave berekend of er
normen worden overschreden. Dat zal vaak
niet het geval zijn bij de bedrijven uit de

Herman Hartman.

signmarkt en bij zeefdrukkers die, zoals
Aelen en Van Leeuwen, zelf stappen tot
reductie hebben genomen. Ogenschijnlijk
lijkt de noodzaak tot zo’n opgave om die
reden niet groot. Echter, de overheid
verlangt dat je elke stof vermeldt, ook al is
het maar één liter per jaar. Dus ook de
vloeistof waarmee de koppen in de printer
worden gereinigd moet worden opgenomen
in de lijst.
Reuderink: “Wat geldt voor gebruik van
vluchtige stoffen geldt ook voor andere de
onderwerpen die binnen de ARBO RIE aan
bod komen. Ook als je iets nauwelijks
toepast moet het toch worden vermeld.”
Plezier in het werk
Voor beide ondernemers is het
vanzelfsprekend om kritisch te zijn op de
inzet van oplosmiddelen of andere zaken die
op de werkvloer voor een gevaarsetting
zorgen. Aelen: “We gaan een
langetermijnrelatie aan met onze
medewerkers en daar hoort bij dat je kritisch
bent op de arbeidsomstandigheden. We
betrekken hen erbij als er zaken wijzigen.
We kennen bij ons bedrijf dan ook
nauwelijks verloop.” Bij Vermeulen en
Vermeulen geldt een vergelijkbare aanpak.
“Ook wij kennen nauwelijks verloop”, weet
Vermeulen. “Een schone ‘goed
geventileerde’ werkruimte draagt bij aan het
plezier waarmee ze hun werk doen.”

De twee genoemde reinigingsmiddelen.

Maarten Reuderink.

Regelgeving
De campagne stofwisseling richt zich op
één aspect van een gezonde en veilige
werkplek. De Inspectie SZW (nog vaak
aangeduid met arbeidsinspectie) houdt
toezicht op de naleving van de wet- en
regelgeving over arbeidsomstandigheden,
de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en
het sociale zekerheidsstelsel. In die
wet- en regelgeving zijn voorschriften
opgenomen waaraan een ondernemer is
gehouden. Een belangrijk element daarin
is de zogenaamde ARBO Risico Inventarisatie & Evaluatie, aangeduid met ARBO
RIE of ARBO RI&E. Een dossier dat in elke
onderneming moet worden bijgehouden
en alle aspecten van de arbeidsomstandigheden omvat. Daarbinnen is de
omgang met vluchtige stoffen in het
bedrijf een klein, maar wel kritisch,
onderdeel dat goed moet worden
bijgehouden. Zo moet er een lijst
zijn van vluchtige stoffen waarbij het
jaarlijks verbruik per stof is geregistreerd.
Van elk van die stoffen moet het meest
recente veiligheidsblad in het dossier zijn
toegevoegd.
Een ARBO RIE opstellen kan de ondernemer in principe zelf, maar in de praktijk is
er de eerste keer dat dit gebeurt vaak
hulp van buitenaf nodig. Dit ook al omdat

de overheid de informatie hierover nogal
fragmentarisch op eigen websites plaatst
met veel doorverwijzingen. Alternatief kan
zijn om een arbodienst te vragen dit te
doen. Ook het KVGO hierin een rol
vervullen.
Het KVGO heeft tezamen met de bonden
de ARBO RIE Grafimedia samengesteld
die online kan worden ingevuld en geraadpleegd. De samenstelling is in nauw
overleg met de betrokken ministeries tot
stand gekomen.
Het prettige van deze online versie is dat
hierin alvast alle noodzakelijk elementen
zijn voorgeselecteerd waarbij er per
onderdeel uitleg te vinden is en verwijzing
naar de onderliggende regelgeving waar
nodig. Deze ARBO RIE Grafimedia is
gratis te gebruiken voor bij het KVGO aangesloten bedrijven. Voor niet-leden is het
mogelijk tegen een jaarlijkse vergoeding
gebruik te maken van dit online aanbod.
Wie er de eerste keer zelf niet uitkomt kan
ook het Dienstencentrum inschakelen.
Het resultaat van deze invuloefening wordt
verzameld in een rapport dat kan worden
afgedrukt en -als daarom wordt gevraagdaan de Inspectie SZW kan worden
overhandigd. Het bevat alle elementen
waar de Inspectie SZW op kan
controleren.
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Dimix klaar voor de markt van morgen

Papier kleurt signbranche
groen
Tekst Herman Hartman

Voor een distributeur is het niet alleen
belangrijk dat je de huidige vraag van je
klanten goed invult. Je moet tijdig inspelen
op marktontwikkelingen. Dimix heeft daar
een eigen visie op. Speerpunten bij de
eigen marktontwikkeling zijn verdere
vergroening van het assortiment en meer
aandacht voor industriële vormen van
print. Ik spreek in Breda met Dimix
eigenaar Lars Vreeke en met product
manager films en tapes Don Vervooren.
Dimix, met vestingen in Breda en Genk,
bedient de Benelux markt. Het bedrijf heeft in
de afgelopen jaren bewust gekozen voor een
breed assortiment, waarmee het klanten in
verschillende marktsegmenten bereikt. De
overname van Sihl Nederland destijds past
naadloos in deze strategie. Het bracht Dimix in
aanraking met een ander deel van de afzetmarkt voor printers en substraten. Ook de
aandacht voor marktniches, zoals het bedrukken van relatiegeschenken, is een bewuste
keuze.
Vreeke: “Onze aanpak heeft er aan bijgedragen
dat we relatief ongeschonden het afgelopen
jaar zijn doorgekomen. Een aantal klanten
maakte noodgedwongen pas op de plaats. In
andere marktsegmenten zagen we de vraag al
snel herstellen en zelfs groeien. Zo hebben we
behoorlijk wat klanten uit de architecten- en
bouwwereld die het afgelopen jaar goed
draaiden. De coronaperikelen waren voor een
aantal klanten reden om hun eigen productie
tegen het licht te houden. Het leidde ertoe dat
de machineverkoop goed op peil bleef.”
Toekomstgericht
Je moet, als je kijkt naar de richting waarin je
als bedrijf wilt groeien, niet alleen kijken naar
wat je afnemers nu doen. Je moet ook kijken
naar zaken waar je afnemers zich in de
toekomst mee gaan bezighouden. Het heeft er,
wat Dimix aangaat, toe geleid dat vergroening
van het assortiment prioriteit krijgt en dat de
activiteiten richting industriële afnemers worden
uitgebreid. Recent werd een nieuwe medewerker aangetrokken, Bart Greebe, en een nieuwe
businessunit opgericht: 3DMIX. De focus ligt
naast 3D-printen, ook op het faciliteren van
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Don Vervooren toont het aanbod aan papier voor gebruik in het interieur, opgenomen in de nieuwe catalogus van
Dimix.

robotoplossingen rond printers en afwerkingsapparatuur, waarvoor in een aantal marktsegmenten meer belangstelling ontstaat.

coratie ligt er een nieuwe markt open en daar
liggen andere keuzes dan gebruik van pvc folie
voor de hand.

Vergroenen
Een minstens zo belangrijk punt is de aandacht
voor nieuwe ‘groene’ producten in het brede
mediaaanbod. Bij Dimix is Don Vervooren
mede verantwoordelijk voor de keuzes die hier
worden gemaakt.
Vreeke en Vervooren zien een tendens in de
markt waarbij de afnemers zich actiever gaan
bemoeien met de keuzes voor de toe te
passen substraten. De vraag naar pvc vrije producten in de markt neemt hierdoor toe. Daar
voorzag het bedrijf al langer in, door folies op
pp basis aan te bieden van zowel Grafityp als
MacTac. Daarmee kun je ook in de buitenreclame in en aantal gevallen een pvc vrij alternatief
bieden voor geprinte toepassingen. Grafityp
levert naast printfilms en laminaten ook pvc
vrije snijfolies en biedt een behoorlijke kleurrange daarin.
De grootste verandering voorzien beide heren
echter voor binnentoepassingen. Dat is het
marktsegment waar de sterke groei wordt
verwacht. Met de uitbreiding naar interieurde-

Papier is terug
Voor verschillende toepassingen binnen de
signmarkt zijn er goed inzetbare alternatieven
voor zelfklevende folies, namelijk zelfklevende
papieren substraten. Dimix verkoopt al langer
een aantal zelfklevende papiersoorten van Sihl
en voegt daar nu de nieuwe door MacTac op
de markt gebrachte zelfklevende papieren aan
toe. Kenmerk van deze nieuwe papieren
zelfklevers is dat ze zich laten bedrukken met
in onze markt gangbare inkten en dat de
montage beter is uit te voeren dan voorheen.
Vreeke: “Er heerst bij een deel van de signmakers koudwatervrees voor werken met papier,
vooral uit angst dat ze problemen zullen
ondervinden bij het printen, maar ook dat het
aanbrengen lastiger is dan het bij het werken
met pvc folie.”
Vervooren: “Voordat we een product opnemen
in het assortiment doen we hier intern verschillende tests, waarbij we alle printtechnieken
gebruiken. Dat is de eerste fase. Vervolgens
kijken wij naar verwerkbaarheid bij het aan-

brengen. En ja, er zijn verschillen tussen het
werken met papier en pvc folie, die leggen we
graag uit. Belangrijkste is wel dat zelfklevend
papier hogere eisen stelt aan de vlakheid van
de ondergrond, doordat papier niet dezelfde
flexibiliteit kent als folie. We zien nu dat de
leveranciers hier maatregelen treffen door
lijmlagen te gebruiken die in staat zijn om kleine
oneffenheden op te vangen. Voor veel interieurdecoratietoepassingen wordt al papier ingezet
en met ons aanbod bieden we keuze.”
Eigen uitstraling
Opdrachtgevers kiezen hier niet alleen voor
papier vanwege het duurzamer karakter, maar
ook omdat de uitstraling ervan een rol speelt. Ik
krijg twee recent uitgebrachte papieren van
MacTac in handen. P-3111 en P-3112 zijn
twee crème witte papiersoorten waarbij P-3111
is voorzien van een linnenstructuur en P112
een door de opdikking heel eigen look and feel
heeft. Het papier heeft het FSC keurmerk en de
liner is een krafpapier voorzien van een
siliconen laag. Er wordt bovendien een
watergedragen lijmlaag toegepast. De matte uv
bedrukking die voor het sample is gebruikt sluit
goed aan op de uitstraling van het papier en is
ook nog eens krasvast. Vreeke: “De laatste
jaren hebben de uv inkten een ontwikkeling
doorgemaakt die ze bij uitstek geschikt maakt
voor indoor gebruik. De hechting zowel op pvc
als pvc vrije folies is goed en bij papier is de
hechting optimaal. Lamineren, iets wat veel

signmakers standaard doen voor een groot
deel van hun toepassingen, is hierdoor bij
indoortoepassingen overbodig. Bij klanten die
hebben geïnvesteerd in een rollenprinter
uitgerust met uv inkt zien we dan ook een sterk
verminderd gebruik van laminaat. Ook dat
draagt bij aan het verduurzamen van je
productie.”
Vervooren: “Signmakers kunnen daarnaast ook
voor verschillende indoortoepassingen papier
als reclamedrager kiezen. Bedrukken kan niet
alleen met uv inkten of latex inkt, maar ook met
solventinkt.”
Juiste keuze belangrijk
Bij gebruik van solvent inkt is het wel zaak de
juiste keuze te maken. Doordat het papier het
oplosmiddel moet verwerken is niet elk papier
even geschikt. Vervooren: “Daarmee is drukken
met solvent inkt op papier echter niet kansloos.
Bij gebruik van solvent inkt kijken we samen
met onze klant vooraf goed naar de toepassing
en stellen dan het in onze ogen best geschikte
papier voor. Het kan soms betekenen dat we
voor een papier kiezen met een wat hoger
gramgewicht. Dan blijkt dat ook met een
solventprinter goede resultaten worden
geboekt. Het is een stap vooruit in het
aanbieden van duurzamere producten.”
Daar is volgens Vreeke en Vervooren bij
steeds meer opdrachtgevers vraag naar.
“De overheid zal, naar wij verwachten, op dit

terrein de komende jaren meer sturend gaan
optreden. Het gaat niet alleen om de toepassing, maar ook om de optie om het materiaal
na afloop te recyclen in plaats van te verbranden, wat nu met pvc vaak de enige optie is.
Ook het gebruik van pvc vrije kunststof films,
waarvan we er steeds meer in ons assortiment
hebben, dragen om die reden bij aan het
verduurzamen van onze sector. De pvc vrije
folies laten zich in bestaande reststromen
verwerken tot nieuwe grondstof.”
En Dimix dan?
In ons gesprek gaat het vooral over hoe
afnemers duurzamere keuzes kunnen maken
samen met hun klanten. Maar ook bij Dimix zelf
worden keuzes gemaakt om zo duurzaam
mogelijk te opereren. Het wagenpark voor
vertegenwoordigers en technici zal de komende tijd elektrisch worden. Het pand in Breda
heeft zonnepanelen en ook is er aandacht voor
energieverbruik. De nieuwbouw in Genk zit in
de laatste fase. Hier wordt een groot distributiecentrum en een nieuw kantoor gebouwd in
opdracht van Dimix. Daarbij worden alle nu
beschikbare technieken ingezet om een
energie neutrale operatie mogelijk te maken.
Meer daarover als het pand dit najaar daadwerkelijk wordt opgeleverd.

Op deze pagina’s enkele voorbeelden van behang uit de MacTac collectie.
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Recyclingprogamma in volgende fase

Aantal ReVink
deelnemers groeit
Tekst Herman Hartman

Vorig jaar kwam Vink Kunststoffen met
een eigen recyclingprogramma, genaamd
ReVink. Inmiddels zijn een behoorlijk
aantal bedrijven aangesloten waarbij Vink
Kunststoffen de eerder geleverde kunststof halffabricaten terugneemt en zorgdraagt voor verwerking. Begin juli zit ik
aan tafel met Bas Gepkens, Bas
Berendsen, Jeff Steltenpool en Gerry van
Alst om te praten over de ontwikkelingen
en de opgedane ervaringen.
Van Alst vertegenwoordigt als Business Unit
Manager de commercie, Gepkens tekent als
project manager ReVink voor de opzet van het
ReVink project. Steltenpool is als KAM
(Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu)
adviseur ook nauw betrokken bij dit initiatief,
terwijl Berendsen de innovatieontwikkelingen
binnen het bedrijf coördineert.
Zoektocht
ReVink is voor Vink Kunststoffen geen doel op
zich. Het pas in een breder plaatje waarbij het
bedrijf zich toelegt op het verduurzamen van
de gehele kunststofketen. Dat is niet een
kwestie van etiketten plakken maar van
zorgvuldig afwegen, zo maakt Berendsen
duidelijk. “Het gaat ons daarbij om de feiten. Bij
Vink Kunststoffen hebben ze verschillende
cases uitgewerkt die cijfermatig onderbouwd
zijn als het gaat om de duurzaamheid van de
inzet van kunststoffen. Dat is geen simpele
optelsom. Om die feiten boven tafel te krijgen
moet je dieper de materie in.”
Vergrootglas
Vink Kunststoffen is zich bewust van het feit
dat het gebruik van ‘plastics’ door de buitenwereld vaak onder een vergrootglas wordt
gelegd, waarbij die buitenwereld voor het
gemak alle vormen van plastic op één hoop
gooit. Diezelfde buitenwereld ziet echter niet
dat voor veel van de toepassingen er
nauwelijks alternatieven zijn. Berendsen: “Als je
alle aspecten, vanaf het maken van de
grondstoffen vanuit een oliedestillaat tot aan
het afdanken ervan na gebruik, op een rijtje zet,
blijkt vaak dat kunststof ten opzichte van staal,

aluminium of hout het wint als het gaat om de
carbon foot print. Niet alleen kost het maken
ervan minder energie, ook in de logistiek
vergen de lichtgewicht kunststoffen minder
energie en er is weinig tot geen onderhoud
nodig gedurende de levensduur die voor
sommige producten ook nog een behoorlijk
lang is. Kunststof is in veel gevallen een
duurzame optie. Dat zien we terug in alle de
verschillende markten waaraan we onze
kunststofproducten leveren. Staal en aluminium
worden naar wel voren geschoven vanwege de
herbruikbaarheid, maar ook die fase kost
vanwege het omsmelten en opnieuw herbewerken tot een product veel energie. Staal en
aluminium laten zich relatief goed scheiden uit
afvalstromen waardoor er wel een voorsprong
is als het gaat om hergebruik van grondstoffen
ten opzichte van de plasticverwerkende
sectoren. Hier liggen dan ook kansen voor
verbetering en dat is ook waar wij ons hard
voor maken.”

Met één druk op de knop kan de
samenstelling van een kunststofplaat
worden achterhaald.

Bas Gepkens (l) en Jeff Steltenpool tonen hier Vinkboard.
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Gedrag
Het is in veel situaties niet het materiaal maar
menselijk gedrag dat er voor zorgt dat er
argwanend gekeken wordt naar plastics.
Berendsen: “Het zijn de wegwerpplastics die
plastic zijn slechte naam hebben bezorgd. Dat
heeft weinig met de gebruikte kunststof zelf te
maken, maar veel meer met de attitude van de
gebruiker die dat wegwerpen letterlijk neemt.
En ook bij gebruik van microplastics in
bijvoorbeeld tandpasta en wasmiddelen kun je
vraagtekens zetten. Dat de overheden nu
daartegen in het geweer komen is terecht en
helpt ons uiteindelijk. Daar waar de vervuiler
steeds vaker de rekening krijgt gepresenteerd
voor het afval ontstaat extra ruimte voor het
hergebruik van kunststof.”
Sorteren
Plastic is een verzamelnaam van sterk uiteenlopende producten, wat hergebruik in de weg
kan staan. Het was een van de puzzels die
moesten worden opgelost bij het opzetten van
het ReVink programma. Gepkens: “ReVink is
voortgekomen uit de intrinsieke motivatie van
de organisatie om bij te dragen aan een
duurzamere toekomst. Mijn scriptie toentertijd
ging over het opzetten van een MVO-managementsysteem, wat uiteindelijk wel structuur
heeft gegeven aan het ReVink programma.
Uiteindelijk heeft Vink mij na mijn studie
gevraagd om ReVink verder vorm te geven en
op te schalen.” Gepkens rondde daarnaast een
aanvullende studie bedrijfskunde af. Die volgde
hij omdat hij bij het samenstellen van zijn eerste
scriptie vaststelde dat een goed inzicht over
hoe bedrijven opereren bijdraagt aan het
vinden van oplossingen.

Bij Vinkboard is elke plaat uniek.

meest ingezette materialen. Verdere uitsplitsing
stuit nu nog vaak op praktische, organisatorische bezwaren.
Vink levert voor het inzamelen van de restmaterialen kratten van 1 m3 aan de deelnemers. Ze
mogen zelf weten hoe lang ze doen over het
vullen. Het ophalen gebeurt op het moment dat
de klant een bestelling laat afleveren waardoor
het ophalen van de kratten in het bestaande
logistieke proces past, of wanneer lege
vrachtwagens deze klanten op de terugweg
passeren. Hierdoor rijden de auto’s niet langer
leeg terug naar huis. Er is bewust voor een niet
al te dwingende opzet gekozen waardoor ook
kleinere bedrijven er aan kunnen deelnemen.
Deelnemen aan ReVink is geen directe
verplichting tot het afnemen van gerecyclede
plaatmaterialen. Al gebeurt dat in veel gevallen
wel, maar niet altijd op het moment van het
ophalen van een krat.

Partners
Een belangrijk aspect in deze is de risicoanalyse die bedrijven maken als ze hun werkwijze in
de productie herzien. Daar kreeg Vink Kunststoffen in dit traject volop mee te maken toen
ze partners zochten voor het ReVink programma.
Grote A-merken maken daarbij andere
afwegingen, constateerden ze meermaals bij
Vink. De opzet van een goed functionerend
recycle platform waarbij ingenomen materialen
worden hergebruikt in nieuwe materialen, heeft
Vink in contact gebracht met een nieuwe
generatie potentiële toeleveranciers die zich
specifiek richt op de circulaire markt.
Reststromen beheren
De grote uitdaging is het uit elkaar houden van
reststromen. Het verzamelen van restmateriaal
moet passen binnen het werkproces en kost
ruimte op de werkvloer. Bij Vink zien ze op dit
moment dat de deelnemers aan het ReVink
programma in eigen huis vaak 2 of 3 reststromen kiezen die ze aanmelden voor het
programma. Het gaat daarbij meestal om de
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De eigen vrachtwagens worden niet alleen ingezet voor het ReVink programma. Ze maken er
ook reclame voor.

Er is gestart met 8 reststromen. Inmiddels zijn
het er meer. Niet alle teruggehaalde reststoffen
worden verwerk tot hetzelfde product.
Gepkens: “Per materiaalsoort zoeken we de
meest geschikte partner, zodat we ‘downgrading’ van het materiaal kunnen voorkomen.
Een samenwerking met onze leverancier heeft
te allen tijde onze voorkeur.”
Een volgens de heren belangrijke doorbraak is
dat er nu ook pvc schuimplaten die met een
pvc folie en of laminaat zijn beplakt door de
signmaker kunnen worden verwerkt. Dat levert
nog niet meteen grondstoffen met de hoogste
zuiverheid op, maar de daaruit teruggewonnen
grondstof kan wel worden ingezet voor nieuwe
pvc producten en betekent per definitie winst
voor het milieu.

Afval kost geld
Niet alle eindgebruikers zijn er even
goed van doordrongen dat het afvoeren
van kunststoffen hen geld kost. Vink zit
regelmatig met haar klant aan tafel om
diens eindklant bij te praten over
verduurzaming van het inzetten van
reclameproducten. Vaak zijn dat grotere
ondernemingen die een eigen afvalmanagementsysteem hanteren. Twee
zaken vallen daarbij op. De marketingmanager/inkoper, verantwoordelijk voor
de aankoop van reclamemiddelen,
staat niet altijd in direct contact met de
eindverantwoordelijke voor afvalverwerking. Doorvragen op dat vlak leert vaak
dat het bedrijf in kwestie een afvalverwerker inhuurt die per saldo weinig of
niet kost. Daarmee denken ze dat het
afvoeren van afgedankte kunststofmaterialen gratis is. Reden waarom er zo
weinig aandacht aan wordt besteed.
Pas als de rekeningen worden doorgespit blijkt dat de afvalverwerker de
opbrengst uit bijvoorbeeld reststromen,
zoals papier en karton, wegstreept
tegen de kosten van het ongesorteerd
afvoeren van kunststof afval. Als je dat
anders aanpakt worden de kosten niet
altijd nul, maar wel veel lager waardoor
er per saldo geld overblijft. Nu er bij de
eindgebruikers meer aandacht komt
voor duurzaam inkopen komt ook de
vraag aan bod of in plaats daarvan kan
worden ingezet op hergebruik, met als
bonus lagere kosten bij het verwerken
van de afdankte reclamematerialen.

Meten is weten
Een belangrijke ontwikkeling die helpt om het
proces te versnellen bij het op gang brengen
van recycleprojecten is dat Vink inmiddels over
apparatuur beschikt waarmee de samenstelling
van materialen kan worden achterhaald.
Daarbij word gebruik gemaakt van een
infraroodlaser en een scanunit. Vink beschikt
zowel over een desktop set die in een vaste
opstelling wordt gebruikt en een handset die
op locatie kan worden toegepast. De apparatuur kan als controlemiddel bij ingestuurde
kratten restmateriaal worden ingezet. Met de
handset kunnen op locatie ook materialen
waarvan de herkomst niet duidelijk is worden
gedetecteerd. Vooral bij transparante materialen is het achteraf vaststellen om welk materiaal het precies gaat soms een probleem. Ook
de samenstelling van folies kan worden
vastgesteld op deze manier en als er sprake is
van een plaat of folie waarbij verschillende
grondstoffen zijn gebruikt, wordt ook dit
gemeld.
Het proces van inzamelen is inmiddels goed op
gang gekomen en er komen niet alleen
materialen bij die kunnen worden ingezameld,
maar ook het aanbod aan gerecyclede
materialen in het assortiment van Vink groeit.
Vink beperkt zich daarbij niet tot materialen die
het zelf inzamelt, maar maakt samen met de
betrokken toeleveranciers een selectie uit
andere reststromen. Dat levert soms een heel
verrassend resultaat op zoals Vinkboard,
plaatmateriaal waarin plastics uit de consumentenmarkt verwerkt zijn. Het levert platen op
waarbij elke plaat uniek is met een luxe
uitstraling en waar bovendien een goed verhaal
bij te vertellen is over de herkomst van het
materiaal.

Tot nu toe is het ReVink programma vooral
bekend onder de eigen afnemers. Een aantal
deelnemers gebruikt het ReVink logo actief in
hun eigen benadering van de markt en plaats
het logo op hun site. Daarmee komen ook
eindgebruikers in aanraking met ReVink.
Eindgebruikers spelen sowieso vaak een
doorslaggevende rol, weten ze bij Vink
Kunststoffen. Er is een groep die zich niet
alleen bemoeit met de keuze voor een groener
plaatmateriaal, maar die ook al bij aanschaf
afspraken wil maken over het afvoeren van de
platen na gebruik. Dan is het feit dat je dankzij
het ReVink programma kunt garanderen dat dit
materiaal vervolgens gerecycled wordt zeker en
pre.

De vrachtwagens die Vink Kunststoffen inzet voor het afleveren van bestellingen rijden niet
langer leeg terug.
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Vakdag Print & Sign 2021

‘Futureproof’

Vakdag

Print & Sign
12-10-2021

Tekst Herman Hartman

Ook de Vakdag Print & Sign werd vanwege
corona uitgesteld en verhuisde van
februari naar oktober van dit jaar. Positief
punt zeggen de organisatoren zelf: deze
keer zeker geen sneeuw of ijzel! Op 12
oktober organiseren onze collega’s van
PRINTmatters in het NBC in Nieuwegein
het jaarlijkse dynamische netwerkevent
met een volle beursvloer, inspirerende
sprekers en vaksessies gericht op
toekomstige business. Het thema
‘Futureproof’ sluit aan bij de stand van
zaken. Er is leergeld betaald en
ondernemers moeten nu keuzes maken.
“Het zal voor velen weer even wennen zijn,
maar het kan weer”, zegt PRINTmatters-hoofdredacteur Robbert Delfos. “We kunnen weer
vrij bewegen en netwerken. Natuurlijk volgen
we de adviezen van het RIVM en de overheid
voor wat betreft veiligheid en gezondheid. We
zijn met het PRINTmatters-team hard bezig om
er opnieuw een succesvolle dag van te maken.
Er doen ook dit jaar weer ruim 40 partners
mee. Onder hen zowel distributeurs als print
service providers zoals Probo en Print.com.
Eigenlijk zou het evenement in februari

plaatsvinden, maar dat moesten we verschuiven. We hebben nu in ieder geval minder kans
op sneeuw en ijzel."
Guido Weijers
De partners zorgen voor een interessant
aanbod op de beursvloer en het NBC zorgt
voor de hap-jes en drankjes. De organisatoren
zijn nog druk doende het sprekersprogramma
verder aan te vul-len, maar ook nu al ziet dat er
op papier aantrekkelijk uit.
In de Grand Hall wordt de eerste keynote om
13.15 uur gegeven door Guido Weijers. Naast
zijn reguliere cabaretvoorstellingen geeft
Weijers ook theatercolleges en online webinars
over geluk. Hierbij ligt de nadruk niet op humor,
maar op de wetenschap en filosofie achter
geluk. Want
iedereen spreekt er met grote regelmaat over
en iedereen wil gelukkig zijn, maar eerlijk: Kun
jij op dit moment een allesomvattende definitie
geven van geluk? Na Weijers’ samenvatting
heb je direct hel-dere antwoorden en praktische tips op weg naar meer geluk, ook in deze
moeilijke tijd. Weijers deed zelfstudie, volgde
zelf masterclasses over geluk aan de universiteit, onderzocht het bruto
nationaal geluk in Bhutan en schreef een
bestseller over de grondslagen van geluk.
Daarover:
“Succesvolle mensen zijn niet gelukkiger, maar
gelukkige mensen zijn wel succesvoller…” De
eerste stap naar geluk is volgens PRINTMatters
je in schrijven voor het wetenschappelijke en
licht-voetige college op de Vakdag Print & Sign.
En het aantal plaatsen is beperkt.
Behang-ondernemer
De tweede spreker in de Grand Hall sluit om
18.00 uur de sprekersrij af. En ook deze laatste
presentatie voorafgaand aan het FoodFestival
is een must. Behang-ondernemer en ras-Hagenees John van Zweden is wereldberoemd in
de voetbalwereld en Den Haag. Hij schoot zijn
Engelse
penvriend te hulp bij het redden van voetbalclub Swansea City en werd aandeelhouder.
Wat daarna gebeurde is te mooi om waar te
zijn. Maar het is waar; promotie naar de
Engelse Premier League en dan je aandelen
verkopen voor een godsvermogen. Dit met

PRINTmatters
hoofdredacteur Robbert
Delfos: “Zorg dat je op de
hoogte blijft. De economie
krijgt weer lucht en eindelijk
kunnen we weer eens met
z’n allen samenkomen om
bij te praten, ideeën op te
doen en nieuwe relaties aan
te knopen. Kom allemaal
naar de leukste dinsdag van
het jaar!”

Haagse humor doorspekte verhaal mag je niet
missen. Eén ding is zeker: daarna loopt u met
een grote smile naar het FoodFestival.
Vakmensen en millennials/GenZ
Op het moment van schrijven van dit artikel zijn
vijf parallelsessies bekend. Stuk voor stuk
boeiende op de toekomst gerichte onderwer-
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pen. Een vraag die nu bij veel ondernemers
leeft is hoe je in hemelsnaam aan vakmensen
komt. Zijn er geen opleidingen meer? Moet dat
zelf? En als er dan een jong iemand reageert
hebben ze allemaal wensen, zoals maximaal 4
dagen werken. Ri-chard van Hoorn deed voor
PRINTmatters een verkenning in de markt. Hij
komt met cijfers en fei-ten.
Na 10 minuten neemt generatie-specialist
Heleen Ernst het stokje over. Zij schetst de
levensvisie van millennials en generatie Z. Die
eye-opener zet menig ondernemer aan het
denken over cultuurverandering. Feit en fictie in
cultuurverandering.
Feit en fictie in de papierwereld
Staat de papierindustrie aan de vooravond van
een volgende ‘varkenscyclus’? Papier- en
drukwerkdeskundige Piet Jorritsma ziet dat de
industrie worstelt met haar imago en vindt dat
feiten over de papierwereld uit zijn verband
worden gerukt. Inzet van papier staat onder
druk en wordt vergeleken met -en afgezet
tegen- ‘the digital world’. Prijzen van papier
schieten de lucht in. Er is tekort aan karton. Er
is paniek. Komt dat allemaal wel goed?
Nu in inkjet stappen
Inkjet-consultant Cees Rem verklaart waarom
producenten van commercieel drukwerk nu
moeten kijken naar inkjettechnologie. Nu, 14
jaar na de marktintroductie, is ook voor
drukkers de tijd rijp om de investering te
overwegen in inkjet. Maar wat zijn daarbij de
uitdagingen?
Verandering bij Joh. Enschedé
Marcel Klok, head of procurement en regional
sales director bij waarde-drukker Koninklijke
Joh. Enschedé, vertelt over de verandering bij
het ruim 300 jaar oude bedrijf. Het bedrijf is

klaar voor de toekomst. Samen met (grafische)
partners boort het nieuwe markten aan.
“Grafische bedrijven
moeten uit hun schulp kruipen om samen een
toekomst op te bouwen.” De sessie bevat
praktijkvoorbeelden en duidt de manier van
omdenken.
‘Landa, a game changing ¬technology’
Ewout Maartense, sales manager Benelux,
Nordics & Baltics voor Landa Nanographic
richt zich in zijn presentatie op de ontwikkeling
en de sweetspot van Landa tussen al het
digitale geweld.
Marketing fulfilment begint ook in print
Tim van Heukelom, marketing manager
Sidekix, gaat in op de end-to-end benadering
die zijn

bedrijf volgt bij het ondersteunen van marketingacties van zijn klanten. Overgewaaid uit de
Verenigde Staten wint marketing fulfilment in de
reclame- en marketingbranche al enkele jaren
flink terrein. Met marketing fulfilment wordt
bedoeld dat praktisch alle uitvoerende werkzaamheden (dus niet de creatieve concepten)
van een marketingactie worden uitbesteed aan
een derde partij. Niet alleen het
printwerk, maar ook het projectmanagement,
de inkoop van campagnematerialen, opslag en
verzendingen, online flows, het klantcontact,
het campagnemanagement, de social media
etc
Netwerkdag bij uitstek
Netwerken, het kan weer op 12 oktober tijdens
de Vakdag Print & Sign in het NBC in Nieuwegein. De evenementorganisatie zorgt voor
optimale informatie, inspiratie, entertainment,
een supersfeer en uiteraard de verzorging van
de innerlijke mens. Tijdens de dag zijn er
hapjes en drankjes en wordt afgesloten met
een gezellig FoodFestival.
Kijk voor de meest actuele informatie over het
sprekersprogramma en inschrijving op
vakdagprintensign.nl
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Sign2Com 2021 trapt af

We mogen weer!
Tekst Herman Hartman

Vorig jaar moest Sign2Com, net als alle
andere beursorganisaties, melden dat het
de deuren gesloten hield. Nu is het toch
zover. Op 19, 20 en 21 september opent
SIGN2COM deuren en daarmee is de 2021
editie een feit.
Sign2Com is een van de eerste beurzen in
onze regio die de poorten weer opent na de
Covid-19 pauze en daarmee een graadmeter
voor wat verder komt. De beursorganisatie
verwacht volgens Exhibition Manager Peter
Vanbrackel dat er eind september geen
noemenswaardige beletsels zullen zijn om de
beurs te bezoeken. Het aantal deelnemende
exposanten is vergelijkbaar met dat van de
laatstgehouden beurs in 2018. Daarbij is zo’n
30 procent van de exposanten voor het eerst in
Kortrijk aanwezig. Als altijd komt een deel van
de exposanten uit Nederland. Opvallend feit
daarbij is dat een aantal exposanten dit keer
voor een grotere stand kiest. Wellicht deels
voor social distancing, maar zeker ook om een
flinke greep uit hun assortiment te kunnen laten
zien. Waar op FESPA het vooral fabrikanten zijn
die hun producten presenteren wordt dat in
Kortrijk overgelaten aan hun dealers. De uitzondering daarop is Epson dat een eigen stand
boekte, maar evengoed bij een aantal dealers
te zien zal zijn.
Gratis entree bij voorregistratie of 10 euro
bij de kassa
Wat de Covid-19 maatregelen betreft verwacht
Vanbrackel weinig beperkingen. Het blijft
natuurlijk verstandig om kort voor het bezoek
de site van Sign2Com te raadplegen. De
organisatie volgt de overheidsmaatregelen
zoals die tussen de overheid en de Febelux
Beroepsfederatie voor beurs-, congres- en
event industrie in België zijn afgesproken. De
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beurzen worden gelijkgesteld met de regels die
voor supermarkten gelden, waarbij social
distancing en het gebruik van handgel de
voornaamste regels zijn.
De bezoekers kunnen zich als vanouds vooraf
registeren met een uitnodigingskaart via één
van de exposanten. Dan is het gratis. Wie zich
niet vooraf registreert maar bij de beurshal
meldt mag voor 10 euro naar binnen. Net als
bij de laatste edities verzorgt Sign2Com voor
catering op de beursvloer. Ook nu is er sprake
van een serie korte seminars die over de
verschillende dagen worden gehouden. De
seminars worden gegeven op een afgeschermde plek op de beursvloer. Meer over het
seminarprogramma met sprekers en tijden
vindt u op sign2com.com.
We nemen alvast een voorschot op het
tentoongestelde en lichten er een aantal zaken
uit op basis van de berichten die we binnenkregen.
Printers
Te verwachten is dat een aanzienlijk deel van
de roll2roll printers in het 1,6 meter segment,
die afgelopen jaar werd aangekondigd door
bijvoorbeeld HP, Roland en Mimaki te zien
zullen zijn bij verschillende dealers. Canon is via
Pantoon vertegenwoordigd met twee modellen: de Colorado 1650 en de Arizona 1350.
Agfa vinden we terug op de stand van Igepa
met onder meer de hybride Anapurna. Igepa
heeft ook voor de Inhaker plek ingeruimd die
eerder dit jaar in SignPro aan bod kwam.

Interieurdecoratie
Ook textieldruk komt aan bod, naast het
drukken met sublimatieinkten op rollen textiel is
er aandacht voor indrukken op geconfectioneerd textiel op verschillende stands.
Screen Products neemt een zeefdrukcarrousel
van M&R mee en daarnaast vindt u onder meer
de Epson DtG 3000 op haar stand. Screen
Products is een van de partijen die vorig jaar
een eigen DtF printer introduceerde waarmee
transfers worden gedrukt die op uiteenlopende
textielsoorten toepasbaar zijn: de DTF Textile
Booster. DtF vult het gat op tussen de digitaal
drukken en zeefdruk qua oplagebereik.
Pals Print&Screen neemt naast de Brother DtG
printers ook een DtF printer mee: de PPS
DTPlus-600 Series Digital Transfer Printing
Line. Dimix heeft eveneens een eigen DtF
printer in de aanbieding, de Transferjet 7002.
Man Print & Sign is vanaf dit jaar dealer voor
Ricoh en neemt onder andere de Ricoh Ri2000
mee, het nieuwe topmodel voor DtG printen
van Ricoh, maar heeft daarnaast ook een eigen
aanbod voor DtF.
Print providers
Sign2Com biedt ook plaats aan de print
service providers met zowel specialisten als
generalisten. Signmakers kunnen, door hiervan
gebruik te maken, een breder aanbod leveren
aan hun klanten en grotere projecten aannemen. Een aantal van deze print service
providers steekt de grens over vanuit Nederland; onder hen Probo dat al aan meerdere

De 1,6 meter brede Mimaki UJV100-160 maakt drukken met uv inkt bereikbaar.

Transferjet 7002.

edities van Sign2Com deelgenomen heeft.
Probo meldt daarover het volgende: “Probo is
er voor jouw bedrijf. Natuurlijk met onze basis:
goede producten, materialen en sterke
logistiek, maar ook zeker met verkoopkansen
die wij voor jou zien in de markt, inspiratie en
handige services die jouw werk makkelijker
maken. In het seminar op 20 september
vertellen onze algemeen directeur Rene de Heij
en productontwikkelaar Tjalling Werkman je
alles over de volgende stap naar circulair
printen: no sign to waste.”

PPS DTPlus-600.

België kent zijn eigen aanbod met bedrijven als
Creafor en Dacar die hun vleugels ook buiten
de grenzen uitstrekken en met hun productie
naast de signmaker standbouwers en winkelinrichters in de Belgische thuismarkt ook
Nederlandse klanten bedienen.
Isca, partner in reclameartikelen, heeft na de
laatste beursdeelname niet stilgezeten. Bij Isca
hebben ze hard gewerkt aan een nieuwe ‘look
and feel’. Op haar vernieuwde stand zal Isca
het nieuwe logo, nieuwe producten en
volledige nieuwe website lanceren. Er zijn
meerdere tablets aanwezig die de bezoekers
kennis laten maken met de nieuwe website.

DTF Textile Booster.

De Ricoh Ri2000.

Afwerken
Trotec introduceert een nieuwe lijn lasermachines, de Q serie, waar u volgens Trotec niet
zonder kunt: hij bevat alle Trotec eigenschappen voor efficiënt lasersnijden. Met een
werkgebied van maximaal 1.300 x 900 mm en
een laservermogen van maximaal 120 Watt
snijdt en graveert hij allerlei materialen: bewerkt
acryl en hout (snijdt tot 15 mm), textiel, papier
of karton. Van een ander kaliber is de nieuwe
Roland CAMM-1 GR2 snijplotter die bij

PPS DTPlus-600.

Ook Print.com heeft een stand geboekt. “Voor
Print.com is deze beurs dé gelegenheid om
met signmakers in gesprek te gaan over hun
wensen”, aldus Bruno Mossay (Country
Captain België). Wat begon met een grenzeloze passie voor print is uitgegroeid tot een
internationaal printplatform met twee eigen
productielocaties. Print.com is ‘here to stay’.
Het merendeel van de signproducten wordt in
eigen huis in Oss geproduceerd. Het huidige
signaanbod bestaat uit 100+ producten en
zo’n 100 verschillende materiaalsoorten. In de
webapp bestelt u print, sign, large format,
textiel en giveaways op één plek en in twee
stappen.

Trotec Q-series
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Prepress workflow geautomatiseerd

OneVision bespaart
materiaal, tijd en geld
Tekst Herman Hartman

Het uit Duitsland afkomstige OneVision
begon in 1994 met het ontwikkelen van
software die moest zorgen voor
betrouwbaar afdrukbare PDF’s in de
krantenindustrie. Het bedrijf breidde de
software stapsgewijs uit voor andere
markten, waaronder vanaf 2016 de
grootformaat sector. Het bedrijf mag
verschillende web2print providers tot de
klantenkring rekenen en heeft een goede
relatie opgebouwd met Canon dat één van
hun businesspartners is.
In een online sessie met Stephan Reiter, Sales
Manager EMEA OneVision en Roel Wijnants,
Product Manager Benelux LFG Canon,
bespreken we de mogelijkheden die modulair
opgezette OneVision software biedt om de
productie voorspelbaar te maken en daarbij de
prepress handelingen waar mogelijk te
automatiseren.
Om met de voorspelbaarheid te beginnen,
daarvoor moet je niet alleen goed functionerende stabiele software ontwikkelen, maar ook de
juiste support bieden. Het was in 1994 het
vertrekpunt bij het realiseren van prepress
workflows voor de krantensector. Reiter: “In de
krantensector kan een half uur vertraging al
funest zijn en voor grote financiële schade
zorgen. Het was voor ons destijds reden om
alle software in eigen huis te ontwikkelen en te

Stephan Reiter.

onderhouden, dat is altijd zo gebleven. Zo
kunnen we instaan voor de juiste werking van
de software. Dat is altijd lastiger als je werkt
met softwarecomponenten van verschillende
ontwikkelaars. Door de ontwikkeling in eigen
huis kan snel worden ingegrepen als er zich
een niet voorziene situatie voordoet. Onze
supportafdeling kan zo snel reageren doordat
er wordt samengewerkt met de ontwikkelaars.”
Werkgebieden
De software heeft verschillende functies. Reiter
onderscheidt twee werkgebieden: Workspace
behelst alles rond het bestand; metadata,
bestandseigenschappen, jobtickets selecteren
en organiseren van bestanden. Het tweede
onderdeel dat ook gebundeld onder de naam
Assura wordt geleverd behelst alles wat het

De Canon Colorado UVgel printers zijn verregaand geautomatiseerd en beschikken over tweeweg dataverkeer.
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bestand zelf aangaat. Dat start met het
omzetten van uiteenlopende bestandsformaten
naar een drukbare PDF, maar ook correcties
binnen de PDF op vrijwel alle voorkomende
fouten, afvlakken van transparanties, juist
plaatsen van de trimbox, repareren van een
onderbroken snijpad en verwijderen dubbele
snijpaden.
Aan de voorkant wordt samengewerkt met
MIS/ERP systemen, maar ook systemen op
basis van bijvoorbeeld Filemaker kunnen
worden gekoppeld. Er is een reeks aan
mogelijkheden voorzien om bestanden
geautomatiseerd in de workflow op te nemen
vanaf mail, via e-commerce platforms tot aan
hotfolders.
Aan de achterkant worden RIP’s/printers en
afwerksystemen aangestuurd. Een recente
ontwikkeling is dat OneVision is ingericht op
tweeweg verkeer. Gegevens afkomstig van
printers of afwerksystemen worden aan de
MIS/ERP software teruggeleverd of getoond in
een eigen dashboard. Daarmee is OneVision
echte ‘middle ware’. Reiter: “Als het om
tekortkomingen in aangeleverde bestanden
gaat zijn er maar twee zaken die we niet
kunnen repareren. De eerste is een te lage
beeldresolutie, de tweede is het ontbreken van
letterfonts. Doordat fouten in veel gevallen
automatisch kunnen worden gerepareerd
betekent het dat er nauwelijks sprake is van
oponthoud door afgekeurde bestanden. Vooral
voor e-commerce platforms een must. Als
onze software naar behoren werkt vergt het
nauwelijks aandacht. Vaak verloopt de
workflow voor meer dan 90 procent geautomatiseerd.”
De klant bepaalt wel zelf welke zaken er
automatisch worden gerepareerd en of hij
daarvan op de hoogte wordt gesteld, zegt
Reiter. “In geval van de koppeling aan een
e-commerce platform is er vaak sprake van
een tweetraps controle. In fase 1 wordt alleen
op de beeldresolutie en de aanwezigheid van
letterfonts gecontroleerd, zodat er een snelle
response mogelijk is en de klant nog voor hij
uitlogt te zien krijgt of het bestand akkoord is.
In een vervolgstap wordt dan een uitgebreidere
controle toegepast en worden eventuele fouten
hersteld.”

Ook snijsystemen zoals deze Zünd-tafel kunnen volledig door One Vision worden bestuurd.

Maatwerk
De OneVision software is altijd maatwerk. Het
verkoopproces behelst dan ook meerdere
stappen. Reiter: “Als een nieuwe klant zich
meldt gaan we eerst het gesprek aan om te
kijken welk doel de klant wil bereiken met
investeren in onze software en brengen we in
kaart wat daar voor nodig is.”
Die doelstelling is volgens Reiter niet altijd
hetzelfde. Bij een aantal klanten draait het
vooral om het terugdringen van fouten of
kortere doorlooptijden. Bij andere klanten is de
te bereiken materiaal- en tijdsbesparing door
slimmer nesten van bestanden doorslaggevend. Ook het aantal orders dat per dag moet
worden verwerkt is bepalend. Een bedrijf met
10 tot 20 orders per dag heeft wel profijt bij het
inzetten van OneVision software volgens Reiter,
maar daar staat volledig automatiseren van de
workflow niet voorop. Een e-commerce
platform dat honderden orders per dag
verwerkt zal juist profijt hebben van verregaande automatisering. Een argument dat steeds
vaker meespeelt is dat het steeds lastiger is ter
zake kundige medewerkers aan te trekken.
Reiter: “We zien dat de vraag in de markt weer
aantrekt; onze eerdere sales inspanningen
worden nu alsnog omgezet in opdrachten.
Bedrijven die willen groeien hebben de
automatisering nodig om met de bestaande
personele bezetting de extra orders te kunnen
verwerken.”
Praktijktest inbegrepen
Na akkoord over de prijs wordt het concept
uitgewerkt en een eerste onderdeel bij het
bedrijf geïnstalleerd. De klant krijgt 14 dagen
de tijd om in de praktijk te ervaren of OneVision
voldoet. Hij kan dan nog steeds besluiten om
er van af te zien. Dat laatste is zeldzaam vertelt
Reiter: “In 95 procent van de gevallen wordt de
implementatie voortgezet en gaat de klant
verder met onze software. De software kan
zowel op basis van aanschaf of huur worden

ingezet. Daarbij is er ook nog de keuze voor
installatie in eigen huis of via de cloud. De
software is opgezet volgens het client/server
principe, waarbij elke webbrowser inzetbaar is
als client.”
De meeste klanten maken gebruik van het
service/onderhoudscontract dat OneVision
aanbiedt. Daarbij inbegrepen zijn jaarlijks twee
update rondes. Ook hier heeft OneVision een
eigen aanpak. De klant wordt eerst in een
webinar op de hoogte gebracht van de
vernieuwingen en kan er zelf voor kiezen om
die wel of niet te implementeren. Er wordt
vervolgens een proefopstelling in de cloud
gemaakt op basis van de huidige situatie
waarop de aanpassingen getest kunnen
worden. Als dat succesvol verloopt wordt de
bestaande server aangepast. Het zegt veel
over de aandacht voor betrouwbaar werken
van de software.
Knelpunten in kaart
OneVision heeft klanten in verschillende
segmenten van de grafische markt, waarbij het
segment voor commercieel print het grootst is.
Reiter: “Omdat we er voor kiezen om alle door
ons ingezette software in eigen huis te
ontwikkelen stappen we niet zomaar een nieuw
segment binnen. Daar gaat een langdurig
proces aan vooraf. We zijn dan ook niet
zomaar de markt voor grootformaat print
binnengestapt. Vooraf hebben we eerst
geanalyseerd waar de knelpunten liggen met
zowel de inbreng van businesspartners, zoals
Canon, als in gesprekken met ondernemers uit
deze markt.”
De grootformaat markt kenmerkt zich door een
grote diversiteit in verwerkte materialen en
afwerkvormen. Reiter: “We hebben nu zo’n 50
klanten in de grootformaat markt die onze
software inzetten. De achtergrond van deze
bedrijven is een doorsnede van wat de markt
biedt. Het varieert van pure signbedrijven,
bedrijven die zich richten op e-commerce, tot
aan bedrijven die zich richten op industriële

printopdrachten. In Engeland bedienen we een
bedrijf dat zich toelegt op grootschalig
wrappen van onder meer openbaar vervoer. In
samenwerking met Canon hebben we een
behangproducent uitgerust met OneVision
software. Deze producent heeft de Wallpaper
Factory op basis van de Canon Colorado 1650
in huis gehaald. Het was zijn eerste stap om de
productie van behang te digitaliseren. Het was
voor dit bedrijf meteen de kennismaking met
het verwerken van unieke klantopdrachten.
Voorheen werd alleen in bulk op voorraad
geproduceerd. Voor deze klant is het automatisch aanpassen en herstellen van bestanden
een belangrijk punt. Ze vertrouwen hier volledig
op onze software.”
Winst uit nesting
Een van de zaken die kenmerkend is voor de
grootformaat markt is de verschillende
manieren waarop je de nesting van orders op
het substraat kunt doen. Reiter: “Een deel van
de klanten richt zich hier op het optimaliseren
van substraatgebruik. Door slim te nesten kun
je zomaar 10 tot zelfs 25 procent van het
materiaalgebruik terugdringen en daarmee
creëer je ook extra productiecapaciteit. Een
aantal MIS/ERP systemen voor de markt biedt
ook nesting. Toch zien we dat wij met onze

Het traject waarvoor OneVision inzetbaar is.
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software ook in die gevallen het materiaalgebruik met zo’n 10 procent of meer kunnen
reduceren.”
Je kunt bij het nesten in de OneVision software
andere uitgangspunten kiezen. Reiter: “We
kunnen het nesten van materialen optimaliseren voor de afwerking of het daaraan gekoppelde logistieke proces, waarbij bijvoorbeeld
verschillende opdrachten voor dezelfde klant bij
elkaar gegroepeerd worden. Voor een retailopdracht waarbij schapstickers worden geproduceerd, worden die stickers volgens de looproute, per filiaal, naar de printer gestuurd.”
On Vision en Canon
OneVision werkt al langer samen met Canon en
is ook beschikbaar voor de Benelux klanten van
dit bedrijf. Roel Wijnants: “We voeren op dit
moment met verschillende van onze grootformaat klanten gesprekken over de mogelijkheid
OneVision in hun prepress in te zetten. Er is al
een installatie gerealiseerd in de Benelux.”
Reiter vult aan: “Als business partner van Canon
in Duitsland hebben ze gezamenlijk een aantal
aansprekende projecten gerealiseerd bij zowel
bedrijven die gebruik maken van de vellen- en
rollenprinters van Canon voor commercieel
drukwerk als bedrijven die grootformaat print
van Canon benutten.”
Een van die Duitse bedrijven is Siepro KG uit
Steinheim/Murr. Dit bedrijf produceert promotionele printproducten en display graphics en
investeerde in 2019 in 7 Canon Colorado UVgel
printers. Inmiddels heeft het bedrijf er 12.
Kenmerkend voor de aanpak van dit bedrijf is de
hoge graad van automatisering. Reiter: “Dat
Canon al bij de ontwikkeling van de Canon 16xx

De User interface met een overzicht van flight check instellingen.

serie UVgel printers verregaande automatisering
in de printers toepaste en tweeweg dataverkeer
mogelijk maakt, maakt het voor ons de ideale
printer om mee te werken. Hier halen we een
score van 99 procent automatisering als de
klant dat vraagt. In combinatie met de jumborol
invoer en de gekoppelde snijunit, die samen met
de printer de ‘the UVgel Wallpaper Factory’
vormt, ontstaat er een industriële manier van
werken met minimale tussenkomst van
operators en prepress. Zo spaar je manjaren

De door Canon ontwikkelde ‘The UVgel Wallpaper Factory’ kan met behulp van OneVision tot 99 procent van de taken
automatisch uitvoeren.
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werk uit.”
Reiter voegt nog toe: “We kunnen met elke
printer RIP combinatie overweg. Veel van onze
gebruikers hebben meerdere merken printers en
sturen die soms aan met RIP’s van verschillende
merken.”
Reiter ziet dat er zich steeds meer bedrijven
melden die nauwelijks een grafische- of
signachtergrond hebben. Voor hen lijkt de
drempel lager om essentiële handelingen aan
software over te laten. Dat is bijvoorbeeld het
geval bij e-commerce platforms. “We zien nu
ook aanvragen bij bedrijven die zich toeleggen
op het bedrukken van relatiegeschenken in
grotere volumes of onderdelen bedrukken voor
verwerking in machines of in de automotive. Bij
deze bedrijven gaat het behalve voor het
uitsparen van fte’s vooral om de gegarandeerde
standaard werkwijze in de productie.”
Na de komst van de zogenaamde Grootformaat
Productie Suite waarin alle OneVision modules
een plek hebben is er ook uitgebreid met een
suite voor label printing. Het volgende speerpunt
wordt textielprinting. Reiter: “Ook hier zullen we
pas actief de markt ingaan als we alle daarbij
ingezette software hebben ontwikkeld. Het wil
niet zeggen dat bedrijven uit de reclamesector
die ook textiel verwerken niet nu al bij OneVision
terecht kunnen.”

KLEUR TERUGBRENGEN
GROOTFORMAAT DRUKKEN | AFWERKING | SOFTWARE | MACHINES VOOR DIGITALE EN ZEEFDRUK | DECORATIE | ZEEFDRUK
DIGITALE DRUK | KLEDINGDECORATIE | TEXTIELDRUK | SUBSTRATEN | SIGNALISATIE | OUT-OF-HOME | VERBRUIKSARTIKELEN
SNELLE MODETRENDS | VOERTUIGVERPAKKINGEN EN VEEL MEER!
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Gold Partners:

BESPAAR 30E EUROOP DE INGANGGEBRUIK
PROMO CODE FESA114

Gold Partners:
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Eigen insteek voor online ERP/MIS pakket

Gripp draait om inzet
van medewerkers
Tekst Herman Hartman

Gripp is een begrip geworden bij een
groeiende groep signmakers. Het in
Tilburg gevestigde bedrijf biedt
signmakers een onlinepakket waarmee ze
de administratieve workflow in het bedrijf
stroomlijnen. Kenmerkend is dat Gripp in
de opzet de mensen in het bedrijf samen
met de inkoop van materialen als uitgangspunt kiest. Hoe dat precies zit legt
Marcel Koenders uit die samen met Jack
van Galen het bedrijf in 2012 oprichtte.
Koenders en Van Galen begonnen direct na
hun opleiding software te ontwikkelen en
maakten aanvankelijk maatwerk bedrijfssoftware. Koenders: “Een leerzame periode die
ons in aanraking bracht met uiteenlopende
bedrijven en bedrijfstakken, waaronder
reclamebureaus. Uren van medewerkers en
het met een toeslag doorverkopen van
ingekochte producten of diensten zijn de pijlers
van het inkomen van een reclamebureau.” Het
bracht beide partners op het idee om naast de
maatwerksoftware te starten met een pakket
dat door reclamebedrijven kon worden ingezet,
gebaseerd op uren en inkoop als basis. Het
moest de complete administratieve workflow
van offerte tot aan facturatie en betaling
afhandelen. Doel was het standaardiseren en
stroomlijnen van processen, het overbodig
maken van repeterende handelingen en het
zorgen voor meer inzicht over hoe de winst
wordt opgebouwd. Dat pakket werd Gripp.
De eerste klanten in 2012 waren de reclamebureaus. Al snel werd duidelijk dat Gripp
breder inzetbaar was. Koenders: “Bedrijven uit
verschillende bedrijfstakken voor wie het
grootste deel van hun omzet bestaat uit
verkochte uren hebben behoorlijk wat overeenkomsten als het gaat om de eisen die je stelt
aan software om het bedrijfsproces te begeleiden. Wel heeft elke bedrijfstak daarnaast
specifieke wensen en vereisten waaraan je
moet voldoen.” Inmiddels heeft het bedrijf ruim
1.800 klanten en 11.000 dagelijkse gebruikers.
Naast reclamebureaus en signmakers zijn dat
onder meer architecten en internet-, communicatie- en adviesbureaus. De signbedrijven
vormen binnen deze disciplines de grootste
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Marcel Koenders.

groep. De klanten in de signmarkt vormen een
doorsnede van het middel- en hogere segment
van de signmarkt. Het grootste bedrijf telt meer
dan 100 medewerkers.
In Gripp staan de ‘uren’ centraal en wordt
daarnaast materiaalinkoop en verbruik
vastgelegd. Het pakket werkt met begrippen
en omschrijvingen zoals die in de signmarkt
gangbaar zijn. Daaronder ligt een systeem dat
de werkzaamheden opdeelt in standaard tijden
voor de verschillende handelingen en dat voor
het materiaalgebruik standaard waardes
gebruikt. Koenders: “De naam Gripp is niet
voor niets gekozen. Bij bedrijfsgroei raakt men
vaak het overzicht kwijt. Het is niet op voorhand duidelijk of orders bijdragen aan de winst
en wat er mis is als dat achteraf niet het geval
blijkt zijn. Er ontstaan planningsproblemen.
Vaak is onvoldoende duidelijk hoeveel tijd
bepaalde handelingen kosten en hoeveel
capaciteit er op de afdelingen nog beschikbaar
is. De analyse tools binnen Gripp geven inzicht
waardoor je de normwaardes voor handelingen
kunt bijstellen, maar het kan ook liggen aan de

werkwijze bij uitvoeren. Het blijft aan de
ondernemer om vast te stellen wat de oorzaak
is.”
Online
Gripp biedt modules om relaties te beheren en
orders vanaf de calculatie tot aan de facturering te volgen. Het feit dat het pakket volledig
online staat betekent dat medewerkers altijd
toegang hebben tot de gewenste informatie,
ook als ze op locatie werken. Het minimaliseert
de hoeveelheid papierwerk. Templates helpen
om offertes snel tot stand te brengen. Bovendien zorgen die templates ervoor dat minder
ervaren medewerkers een correcte calculatie
kunnen maken en een offerte kunnen opstellen
met juiste omschrijving.
De in de calculatie opgenomen materialen
kunnen met één druk op de knop direct
worden besteld als de klant de offerte accepteert. Om de drempel voor het tekenen van de
opdracht te verlagen biedt Gripp de mogelijkheid om klanten de offerte digitaal online te
laten ondertekenen. Er kunnen ook klantportalen worden aangemaakt waarmee klanten de

Planning gebaseerd op de inzet van medewerkers.

Uren staan centraal.

voortgang kunnen volgen of informatie kunnen
toevoegen aan hun opdrachten.
Koenders: “Wat je bij ons niet aantreft is een
detailplanning van printers. In een doorsnee
signbedrijf zijn het DTP/prepress-medewerkers
en operators die de bottleneck vormen bij het
plannen van het printwerk. Veel signbedrijven
hebben meer printcapaciteit dan ze feitelijk
gebruiken. De printkosten kun je ook door de
toeslag op de inkoop van substraat berekenen.
Er wordt inmiddels wel met een aantal
gebruikers over een extra module gesproken
waarmee printers en afwerkapparatuur een
eigen plek in de planning krijgen.
Dat het bij Gripp vooral om mensen en hun
inzetbaarheid gaat zie je terug in de H&R
module. Daar waar je anders een los H&R
pakket nodig zou hebben kan die informatie
direct in Gripp worden toegevoegd. Bij
bedrijven zonder een eigen H&R afdeling is
zo’n module een welkome aanvulling op de
beheersinstrumenten van het bedrijf.
Koppelen
Gripp is in de basis heel compleet en biedt
naast de gebruikelijke ERP/CRM modules als
extra een boekhoudmodule. Maar je kunt in
plaats daarvan een extern boekhoudpakket
koppelen. Met Exact Online en Twinfield is er
een realtime koppeling. Voor 10 andere
pakketten is er een import/exportmodule.
Er zijn met Gripp meer koppelingen mogelijk
dan alleen aan de boekhouding. Ook wie een
webshop exploiteert kan de orders die daar
uitrollen via een vooraf ingevuld sjabloon en via
een API koppeling automatisch in Gripp
invoeren. Koppelen kan ook bij de inkoop.
Standaard worden er prijslijsten van distributeurs geïmporteerd. Met Probo en Nautasign is
inmiddels een koppeling beschikbaar waardoor
bijvoorbeeld prijstelling en voorraad altijd

actueel zijn. Met enkele andere distributeurs uit
de signmarkt is Gripp in een vergevorderd
stadium om een vergelijkbare koppeling tot
stand te brengen met hun online catalogus.
Ontwikkeling
Eerder dit jaar stapte Exact in Gripp. De
software van dit bedrijf sluit goed aan bij wat
Gripp biedt. Voor nu ligt de nadruk op verdere
groei in België en Nederland. De hiervoor
geschetste groep afnemers biedt daarvoor nog
het nodige potentieel. Koenders: “We kijken
hoe we ook partners kunnen vinden die een rol
kunnen spelen bij verder uitrollen en het
ondersteunen van gebruikers voor specifieke
toepassingen.”

Management informatie.

Management informatie.

Textline gebruikt Gripp
Textline (Harderwijk en Zwolle) behoort
tot de eerste gebruikers van Gripp.
Michel Jansen, samen met Rolf Lebbink
de directie van Textline, heeft het
pakket zien groeien tot wat het nu is.
“De leverancier van ons vorige CRM/
ERP pakket bleek niet in staat om zijn
pakket door te ontwikkelen terwijl we
door onze groei wel extra functionaliteit
nodig hadden. Bij Gripp troffen we een
heel andere sfeer. Hier is de interesse
om een oplossing te ontwikkelen voor
onze vragen wel aanwezig. Dat we
twee vestigingen hadden vormde heel
even een complicerende factor maar
daar werd snel een oplossing voor
ontwikkeld.”
Textline gebruikt de meeste modules en
ook de boekhouding wordt in Gripp
gedaan. Jansen: “Dit werkt voor ons
fantastisch. We hebben op elk gewenst
moment zicht op de actuele stand van
zaken, weten wat er aan betalingen binnenkomt, wat er openstaat, wat er
vandaag wordt gefactureerd. Het
volstaat om aan het eind van het jaar
de gegevens te exporteren en bij onze
accountant af te leveren.”
Het pakket is heel toegankelijk en
onderdelen ervan worden zonder veel
moeite door alle medewerkers gebruikt.
Jansen: “Ik wordt er nog steeds blij van
als ik het pakket open. We zijn dankzij
Gripp op weg naar volledig papierloos
werken. Gripp is al zover, het is nu een
kwestie van in de organisatie de laatste
stappen zetten. Al onze medewerkers
hebben via hun tablet of smartphone
toegang tot de voor hen relevante
informatie. We gebruiken ook de H&R
module. Daar is onze planner heel blij
mee is, maar het werkt voor ons ook
plezierig. Als iemand verlof aanvraagt
kun je meteen zien of dat consequenties heeft.”
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Bestel- en productieproces vereenvoudigd

De gemakkelijke route
van ISI
Tekst Herman Hartman

Het aanbod van automatiseringsbedrijf ISI
publising innovators is gericht op het
automatiseren van taken in de front
office: verkoop, orderontvangst,
ordervoorbereiding en back office
(prepress print en afwerking) van het
grafisch- en signbedrijf. Doel is om de
complexiteit uit het proces te halen.
Daarmee worden faalkansen weggenomen, de voorspelbaarheid van processen
verbeterd, wordt er efficiencywinst
geboekt en wordt de communicatie met
klanten verbeterd.
Theo van den Broek is samen met Menno
Mooij oprichter en eigenaar van ISI dat 21 jaar
bestaat. ISI zorgt met een mix van eigen
applicaties en door derden gemaakte software
ervoor dat bedrijfsprocessen bij haar klanten
worden vereenvoudigd of volledig geautomatiseerd. Met als gevolg besparing in machinetijd,
manuren, materialen en extra mogelijkheden
om haar klanten goed te bedienen. Klanten
van ISI kunnen voor een front- of back office
toepassing instappen, die later wordt uitgebreid tot een complete workflow, maar ook
direct kiezen voor het geheel.
Van den Broek: “We vertalen bedrijfsprocessen
in softwarehandelingen en maken daarmee het
bestel- en het productieproces minder complex
voor zowel klanten van het grafisch- en
signbedrijf als voor de bedrijven zelf.” In de
front office staat de communicatie met de
klanten centraal. Hierbij speelt het visualiseren
van het aanbod een steeds belangrijkere rol.

Van den Broek: “Voor het frontoffice traject
werken we met cloud gebaseerde webportals
waarbinnen we naar behoefte van de klant
verschillende functies integreren.” Voorheen
hanteerde ISI een vaste indeling met zaken die
gebundeld werden aanboden. Nu is het
aanbod veel meer modulair opgebouwd.
Verschillende invalshoeken
Van den Broek: “Er zijn afnemers die ons portal
vooral als online catalogus gebruiken voor hun
klanten (zie ook pagina 62). Anderen gebruiken
ons portal als verkoopinstrument voor eigen
klanten die daar hun producten bestellen.” Een
aantal aanbieders gaat nog een stap verder; ze
beperken zich niet tot de producten die in
eigen huis gemaakt worden maar breiden het
aanbod uit met producten die van elders
worden betrokken, zodat de klant voor zijn
huisstijl/marketing alle benodigde producten via
dezelfde weg kan bestellen. Het door ISI
geleverde portal kan hiervoor worden gekoppeld met bestelplatforms van verschillende
print service providers in zowel de grootformaat- als de drukwerk markt. Met weinig
inspanning kun je je als totaaldienstverlener
naar je klant profileren en daardoor een
sterkere band opbouwen.
Webshop
Er zijn ook klanten die de webshopfunctie van
het portal gebruiken voor een voor iedereen
toegankelijke webshop om hun productie in de
b2b of b2c markt aan te bieden. Van den
Broek: “Dat is en blijft voor kleinere bedrijven
een lastige materie. Er zijn behoorlijk wat

Theo van den Broek.

randvoorwaarden die niets met de werking van
onze webshop te maken hebben, die bepalen
of een onderneming hierin succesvol is. Zaken
als serviceniveau, bereikbaarheid buiten
kantooruren, gebruik van e-marketing tools.
Webshops gericht op een specialistisch
product hebben meer kans op succes dan
webshops die producten aanbieden die elders
door de grote commerce platforms worden
aangeboden. Een van onze klanten gebruikt
onze shop voor het aanbieden van een
beperkte reeks bedrukte relatiegeschenken en
wist hierdoor zijn omzet succesvol uit breiden.”
Maatwerk
Er wordt gestart met een analyse van wat er
‘echt’ nodig is. Dat iets kan worden geautomatiseerd wil niet altijd zeggen dat het ook moet
worden geautomatiseerd. De kosten en baten
moeten in verhouding zijn. Dan volgt de fase
waarin ISI het portal inricht en daarna volgt de
beheersfase. Van den Broek: “Tijdens het
inrichten van een portal is het van belang dat
onze klant de daarbij benodigde content tijdig
aanlevert. De bouwtijd wordt mede bepaald
door de tijd die de klant beschikbaar heeft om
zijn aandeel hierin te leveren. Voor gebruik van
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het portal vragen we een maandelijkse
vergoeding. In een deel van de gevallen leggen
we in de inrichtingsfase koppelingen met het
MIS/ERP systeem van de klant.” Aan de
achterkant kan ISI vervolgens de verwerking in
de prepressafdeling aanpakken. Met softwaregereedschappen als Enfocus Pitstop en
Enfocus Switch worden workflows gebouwd
waarbij routinehandelingen voor rekening van
de software komen. Ook hier is sprake van
maatwerk. Binnen de grootformaatsector
hanteert elk bedrijf eigen (kwaliteits-)normen en
dat heeft zijn weerslag op de aanpak.
Transdev
De aanpak bij ISI is in de loop van de tijd
aangepast aan de stand van de techniek
waardoor het bedrijf steeds complexere
vraagstukken weet op te oplossen. Een goed
voorbeeld daarvan is de manier waarop ISI
productie van de haltevertrekstaten voor
Transdev recent aanpakte. Transdev is één van
de grootste vervoersorganisaties in ons land
met merken als Connexxion, Hermes en Witte
Kruis. ISI werkt al een tijd voor Trandev. Van
den Broek: “Voor hen maakten we eerder al
een applicatie voor het produceren van
haltevertrekstaten die rechtstreeks vanuit hun
database wordt gevuld en automatisch in een
grafisch jasje wordt gestoken. Het proces van
informatievoorziening aan de reiziger bij de
halte behelst echter meer dan alleen de
vertrekstaten en omvat ook de zogenaamd
abripanelen. Bij onze eerste applicatie voor de
haltevertrekstaten was voor het afdrukken
daarvan altijd tussenkomst nodig van het
hoofdkantoor. Nu worden niet alleen de

haltevertrekstaten automatisch opgemaakt via
het portal. De abri-infopanelen, waarvan de
vertrekstaat één onderdeel is, worden in zijn
geheel automatisch opgemaakt, inclusief het
voor die specifieke abri bestemde blok met
reclames. De gebruikers (medewerkers van
vervoersbedrijven die het haltebeheer doen)
kunnen items inzien, wijzigen en bestellen. Dat
is ondermeer van belang bij tussentijds
onderhoud vanwege beschadigingen of
tijdelijke wijzigingen in vertrektijden.
De bestelde items worden automatisch naar de
productie in gestuurd. ISI heeft bij deze aanpak
nauw samengewerkt met onder anderen
Bergslot. Bij Transdev wordt 1,5 fte bespaard,
extern wordt er nog eens 500 uur minder aan
DTP ingekocht. Dat was voorheen nodig om
de reclames voor de abripanelen te groeperen
tot een compleet paneel. Het proces is ook
nog eens flexibeler. Bij tussentijds veranderingen wordt de hele print opnieuw gemaakt en is
er niet langer sprake van het over elkaar
plakken van vertrekstaten en andere mededelingen. Ook de uitstraling is daarmee verbeterd.
De bij dit product betrokken partners hebben
ook baat bij deze manier van werken die hun
drukvoorbereiding ook automatiseert.
Keuzes
Indien nodig bouwt ISI end to end workflows
waarbij het product, vanuit een webshop door
de klant besteld, afgerekend wordt en vervolgens zonder tussenkomst van ordermanagers
en operators wordt afgedrukt waarbij er tijdens
de doorloop de nodige interactie is met het
ERP pakket. Van den Broek: “Dat is geen doel

Naast de besparing in tijd en kosten werd ook een beter uitstraling gerealiseerd.

op zich en niet altijd gewenst. Soms zorgt die
laatste 5 procent automatisering voor onevenredig veel kosten. Bij signbedrijven die zelf vaak
maatwerkprojecten uitvoeren loopt ook na
ingebruikname van het portal een deel van de
opdrachten nog steeds via het bedrijfsbureau.
Het portal vervult dan vooral een contactfunctie
waarbij de klant zijn wensen kenbaar maakt en
wordt geïnformeerd. Ook in de prepress kiezen
we er samen met onze klant soms voor om
aanpassingen en herstel van bestanden, die bij
het controleren een foutmelding opleveren,
door een DTP’er te laten uitvoeren.”
Sign4sign

Van den Broek: “We hebben intussen veel
ervaring met signproducten van uiteenlopende
dimensies opgedaan waarbij de meest
uiteenlopende parameters worden gebruikt in
de bestelfase. Hoe dat kan werken kunnen we
goed laten zien aan de hand van het portal die
we voor sign4sign hebben ontwikkeld en sinds
de eerste versie herhaaldelijk hebben geüpdated. Marinus Buijs, oprichter en eigenaar van
deze site, heeft als doelstelling om signbedrijven te faciliteren in hun bestelproces. Daarbij
kunnen ze alle onderdelen voor een project in
dezelfde bestelling verwerken. We hebben voor
sign4sign niet alleen enkele print service
providers, waaronder Probo, aangesloten maar
ook verschillende distributeurs. Ze bieden via
dit platform verschillende collecties snij- en
printfolie aan.”
Binnen de site worden uiteenlopende parameters gebruikt. De (prijs)informatie die er getoond
wordt is altijd actueel en direct afkomstig van
de deelnemende leveranciers. Je kunt een
order voorbereiden en de prijs berekenen en
als de klant van de signmaker akkoord gaat
kan deze in één keer alle bestellingen doorzetten naar de betrokken leveranciers. De
bestellingen worden met sign2sign afgerekend
zodat alle bestelde onderdelen op één factuur
staan. Ook bestanden uploaden gebeurt via de
sign4sign website.
Sign4sign maakt het voor de aangesloten
signmakers, zonder eigen automatisering,
eenvoudiger om snel prijzen op te stellen op
basis van actuele inkoopprijzen en de bij order
benodigde producten in één keer te bestellen.
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Het is een andere manier om zaken te vereenvoudigen. Zowel de aangesloten signmaker als
de betrokken leveranciers halen hier voordeel
uit. Van den Broek: “De diversiteit van het
aanbod op het sign4sign portal maakt het ons
mogelijk te laten zien dat we de parameters
voor het bestellen van signing goed beheersen.”
Brand portals
Een flink deel van de portals die ISI oplevert zijn
brand portals, waarbij merkuitingen bij elkaar
worden geplaatst en beheerd. Soms alleen om
bestaande uitingen te bestellen. Soms
uitgebreid met de functie om de inhoud van die
uitingen aan te passen binnen de huisstijlregels. Van den Broek: “De meeste brand portals
maken we in opdracht van grafische- en
signbedrijven die in opdracht van hun klant een
brand portal inrichten. Soms verwijzen deze
bedrijven hun klanten echter naar ons door
waardoor we ook wel rechtstreeks voor de

Brand portals ontsluiten beschikbare
bronnen als de fotobiblotheek en basis
lay-outs en zorgen voor een uniforme
aanpak van alle bedrijfsuitingen

marcom afdeling van enkele merken werken.”
Randstad muurvisuals
Een bedrijf waarvoor ISI rechtstreeks werkt is
Randstad. Van den Broek: “Voor hen bouwden we een portal waarin alle muurvisuals van
de vestigingen worden beheerd om de
binnenmuren aan te kleden.” Randstad heeft
zo’n 4.000 vestigingen, verspreid over de hele
wereld. Het bedrijf hecht aan een uniforme
uitstraling. Dat heeft onder andere gevolgen
voor de manier waarop de visuals worden

Visuele communicatie
Iedereen kent de dialogen waarbij een
klant en ordermanager minuten lang
bezig zijn te detecteren welk product de
klant nu precies wil bestellen. Of de
teleurgestelde klant die zich het
telefonisch bestelde product ander had
voorgesteld. Visualiseren van hetgeen
je aanbiedt in zowel de oriëntatie-als
bestelfase is belangrijk, is de ervaring
van ISI. Reden voor hen om juist op dit
vlak aan eigen softwareontwikkeling te
doen. Een preview opvragen van het te

geproduceerd. Het selectie- en bestelproces
kostte voorheen veel tijd. Het door ISI gebouwde portal bevat alle benodigde informatie over
het selecteren en eventueel aanpassen van de
muurvisuals. De vestigingen kunnen hun eigen
keuze selecteren en binnen de huisstijlregels
nog een aantal zaken aanpassen. Het portal
laat direct zien hoe de visual past binnen de
opgegeven maten.
De vestiging bestelt vervolgens de visual die
hier in Nederland op behangpapier wordt
afgedrukt en naar de betreffende vestiging
opgestuurd. Hierdoor is men verzekerd dat het
kleurgebruik binnen de huisstijlregels valt. Door
deze aanpak is de tijd die het hoofdkantoor
aan het begeleiden en bestellen moet besteden
teruggebracht en is de huisstijl gewaarborgd.
Het bestelproces sluit aan op de verwerking bij
de vaste leverancier die het materiaal na afdruk
rechtstreeks verzendt. Het complete traject van
selectie, bestellen en afdrukken kan ook veel
sneller worden doorlopen dan voorheen.

bestellen product kon al langer, ook in
3D. Nieuw is dat het nu ook het gebruik
van wit en transparante inkt in de
simulatie kan betrekken, net als het
gebruik van glanzende folies als ondergrond voor de afbeelding. In eerste
instantie voor verpakkingen maar ook
voor signtoepassingen is dit een welkome uitbreiding. Een andere toepassing is
het afdrukken van pakbonnen inclusief
afbeeldingen van de te verpakken
materialen. De werknemers kunnen nu
direct zien of ze de juiste producten

Randstad weet zich wereldwijd verzekerd van een uniforme uitstraling van haar kantoren.
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PPP Nederland kiest voor ISI

Belang van webportal groeit
Tekst Herman Hartman

Het in Dronten gevestigde PPP Nederland
is een allround grootformaat print- en
signbedrijf dat een groot scala aan
printproducten levert. Het bedrijf richt zich
met de productie op verschillende
marktsegmenten, met voor elk segment
een bijhorende aanpak. Een van die
segmenten is het bedienen van OV
bedrijven met alle signalisatie- en
huisstijlelementen op en rond hun vervoermiddelen. In 2017 nam het bedrijf de
stap om de door ISI Publishing Innovators
op de markt gebrachte portal te implementeren als klantportal. Ik spreek met
Marco Westerhof over het hoe en waarom.
Westerhof kwam 16 jaar geleden bij het bedrijf
als stagiaire om er niet meer weg te gaan.
Begonnen op de DTP-afdeling is hij nu
verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren
van de IT systemen waaronder het klantportal
op basis van de ISI webshop, maar ook het
functioneren van Multipress. Hij kent de
verschillende processen in het bedrijf van
binnen en van buiten. Die kennis van zowel de
processen bij de klant, als de interne productieprocessen heb je nodig om zaken als de
implementatie en het onderhoud aan software
goed uit te voeren, legt Westerhof uit. “Je bent
er niet met het nemen van een licentie. In ons
geval doen we een belangrijk deel van het
inrichten en onderhoud zelf met ondersteuning
van de leveranciers waar dat nodig is. Wat het
ISI webportal aangaat kan ik daarbij altijd
terugvallen op de helpdesk.”

Een deel van de printeruitrusting van PPP waarmee
de stickerproductie wordt gerealiseerd.
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Marco Westerhof bij de voorraadstickers.

Bij het beheer van de huisstijl van een OV
bedrijf is het belangrijk dat je een standaard
werkwijze hanteert en ook het kleinste onderdeel direct terug kunt vinden. Bij PPP wordt om
die reden veel aandacht besteed aan de
organisatiestructuur binnen het bedrijf. Niet
voor niets beschikt het bedrijf als een van de
eerste bedrijven in onze sector over het ISO
9001 certificaat. Die behoefte aan structuur
bracht PPP Nederland er destijds toe om het
door Dataline geleverde Multipress te installeren omdat dit het best aansloot bij de manier
van werken van het bedrijf.
In dezelfde tijd dat Multipress werd ingevoerd
gingen ze bij PPP ook op zoek naar een
leverancier die een webportal kon leveren. Ook
dit portal moest passen in de structuur die was
opgezet. Er was behoefte om online te
visualiseren hoe de huisstijl van de verschillende OV klanten in elkaar zat. Zo’n huisstijl
bestaat uit veel onderdelen. Sommige OV
bedrijven zoals Connexion, voeren daarbij
meerdere merken. De OV bedrijven beschikken
meestal over een breed arsenaal aan vervoersmiddelen waarop de huisstijl wordt toegepast.
Naast bussen, trams en treinen kunnen ook
boten tot de vervoersmiddelen behoren. Je
praat bij OV bedrijven al snel over vele honder-

den huisstijlonderdelen per bedrijf. Die moeten
niet alleen voldoen aan de huisstijlrichtlijn. Ze
zijn ook aangepast aan de maten van het
voer-/vaartuig.
Samenwerken
Bij de selectie van het webshop/portal pakket
destijds zorgde de implementatie van Multipress als ERP pakket meteen voor de eerste
schifting, zo vertelt Westerhof. Van de tientallen
softwarepakketten voor het bouwen van
webportals konden er maar enkele gekoppeld
worden aan Multipress. ISI publishing innovators was een van de weinige aanbieders die dit
destijds al voor elkaar hadden. Het eerste
contact werd gelegd tijdens de Print & Sign
beurs in Gorinchem. Westerhof: “De aanpak
die werd voorgesteld sprak ons aan en kon
breder worden ingezet dan alleen voor onze
OV klanten waarvoor we het vooral als online
catalogus gebruiken. De reden waarom dat
voorop stond is eenvoudig. De interne bestelprocedures bij deze klanten sluit nog niet aan
bij bestellen via webshops en het complexere
planningproces om voertuigen op het juiste
moment en plaats beschikbaar te hebben
maakt sowieso de tussenkomst van het
bedrijfsbureau nodig. Wel spaart deze opzet

zowel onze klanten als PPP zelf behoorlijk wat
tijd. Dankzij het portal is het aantal fouten bij
bestellen en uitvoering gereduceerd. Een
visuele gids met informatie die direct te
gebruiken is (de door de klant zelf gebruikte
interne bestelnummers vinden ze in het
webportal terug) wordt als veel gebruiksvriendelijker ervaren.”
De portals voor de verschillende vervoersbedrijven wijzen niet alleen de weg naar de
verschillende huisstijlelementen en zaken als
waarschuwingsstickers, maar bevatten ook
PDF’s met instructie over hoe die toe te
passen. Bij kleinere schades worden de
stickers ter plaatse door eigen werkplaatsmonteurs aangebracht. Gaat het bij de ov klanten
vaak om de catalogusfunctie sec, bij andere
klanten verloopt ook het feitelijke bestellen via
het webportaal.

portal speciaal met extra signalisatie rondom
het coronavirus gemaakt voor de op Schiphol
aanwezige retailers. Hiervoor is een portal met
bestelfunctie ingericht waarin de retailers
rechtstreeks de benodigde stickers kunnen
aanvragen, die door PPP worden geleverd en
gemonteerd.

Verlagen besteldrempel
Ook klanten uit andere marktsegmenten
hadden al snel interesse. Voor een autoimporteur wordt het hele dealernetwerk bediend en
wordt ook de shopfunctie gebruikt voor het
bestellen van stickers vanuit de catalogus. Het
gaat hier om de bestickering van bedrijfswagens van de dealers. Die kunnen dankzij de
gestructureerde aanpak heel snel de huisstijlelementen terugvinden en eenvoudig bestellen.
Het lost twee problemen op vertelt Westerhof:
“Dealers bestelden voorheen nog wel eens
huisstijlelementen bij de lokale signmaker. Dat
zorgde soms voor een erg ruime interpretatie
van de huisstijl van het betreffende merk. De
besteldrempel is nu zo laag dat dit praktisch
niet meer voorkomt. Uiteindelijk bespaart onze
opzet voor zowel de dealers als voor de
betreffende importeur tijd en geld.”
Een andere klant waarvoor vorig jaar een portal
is ingericht is Schiphol Airport. Hier is een

Museumprints
PPP doet steeds meer met de software.
Recent maakt PPP voor een museum een
bestelplatform waar bezoekers van het
museum prints konden bestellen die betrekking
hadden op de daar bezochte expositie. Daar
waar PPP ook verantwoordelijk was voor de
grafische elementen in die expositie was dit
een voor beide partijen interessante uitbreiding.

Voorwaarde
PPP Nederland schrijft met enige regelmaat in
op tenders. Steeds vaker is de beschikbaarheid van een online platform voor het inzien van
beschikbaar materiaal of het plaatsen van
bestellingen één van de voorwaarden waaraan
moet worden voldaan. Westerhof: “Met de al
langer functionerende klantportals hebben we
een bewezen trackrecord.” Bijkomend
voordeel: het inrichten van een portal is
inmiddels routine en kost relatief weinig tijd.

gelijk ook een uploadmogelijkheid krijgen om
de bijhorende bestanden aan te leveren. Bij
PPP zal hier een ISI controlbox worden ingezet
om de aangeleverde bestanden op verwerkbaarheid te controleren alvorens ze door te
sturen naar de productie. Westerhof: “Door
deze aanpak vervallen opstartkosten en wordt
de opdrachtflow veel effectiever. De klant kan
ook buiten kantooruren een prijs opvragen of
materiaal aanleveren en direct bevestigd krijgen
dat dit verwerkbaar is. Het aanbod in de
webshop bevat niet alle materialen uit ons
assortiment en voor grote projecten blijft het
bedrijfsbureau de aangewezen weg. De klanten
kunnen, ook als ze op deze manier bestellen,
rekenen op de kwaliteit die ze van ons
kennen.”
Er is geen half werk gemaakt van de nieuwe
webshop. Westerhof laat zien dat de klant een
substraat kan zoeken met behulp van een
slimme keuzehulp. Op basis van eigenschappen of toepassingen filter je eenvoudig naar de
gewenste folie, doeksoort, plaatmateriaal of
papiersoort. Op deze manier kunnen klanten
die minder in de materie thuis zijn toch het
juiste substraat bestellen. Bestellen blijft wel
voorbehouden aan bedrijven uit de sign- en
grafische markt. Om er gebruik van te maken
moet eerst een inlogcode worden aangevraagd.

Prints bestellen
Wat alle portals tot nu toe gemeen hebben is
dat de bijhorende print- en snijbestanden al in
gecontroleerde vorm bij PPP op de server
staan. Vanaf september gaat dit veranderen.
PPP heeft een vaste groep opdrachtgevers in
de grafische markt die met enige regelmaat
hun grootformaat printwerk bij PPP onderbrengen. Deze bestellingen lopen nu via het
bedrijfskantoor. Het idee is om voor die klanten
een eigen bestelportal in te richten waarbij ze

Connection is één van de OV bedrijven waarvoor een
portal is ingericht.

De papierstroom in het bedrijfskantoor is dankzij de inzet van zowel Multipress als de portals geminimaliseerd.

Connection is één van de OV bedrijven waarvoor een
portal is ingericht.
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Talenten beter benutten

Eerste cobot voor Aluscreen
Tekst Herman Hartman

punten zou zijn. Ze wilden voor hun plannen
een bestaande onderneming overnemen.
Vermeersch: “Een kleiner bedrijf dat in een
nichemarkt opereerde waar kansen voor ons
lagen om door innovatie het bedrijf te laten
groeien, dat was ons ideaalbeeld. Een nichemarkt, wisten we, zorgt voor betere prijzen en
in een kleiner bedrijf is het gemakkelijker om de
route van innovatie in te slaan. We hadden in
ons werk gezien dat bij grotere ondernemingen
het soms te lang duurt voordat een nieuwe
werkwijze kan worden ingevoerd.”
Dat kleinere bedrijf werd Aluscreen, één
directeur-eigenaar met twee werknemers.
Drukken van de aluminium platen en bedieningspanelen gebeurde vooral in zeefdruk en
daarnaast had het bedrijf een CNC freesmachine en was er sprake van het nodige handwerk,
zoals het aanbrengen van ponsgaten.

Jan Oost en Carmen Vermeersch.

Het in Ichtegem gevestigde Aluscreen legt
zich toe op het bedrukken en bewerken
van aluminium en kunststoffen voor
branding en technische communicatieproducten. Het bedrijf investeerde de
afgelopen jaren in digitaliseren van de
productie en stapsgewijs automatiseren.
Met de komst van een derde Zünd snijtafel
werd tegelijk de eerste cobot geplaatst,
een primeur voor de Benelux.
Ruim 8 jaar geleden stapten Carmen Vermeersch en Jan Oost een voor hen nieuwe wereld
binnen met de overname van Aluscreen.
Destijds was Aluscreen een allround signbedrijf,
met daarnaast een specialisme, namelijk het in
zeefdruk en met graveren veredelen van
aluminum platen. Die platen worden gebruikt in
de industriële sector waar machinebouwers de
geprinte en of gegraveerde producten inzetten
voor alles wat op en rond hun machines aan
informatie nodig is, van type plaatje tot
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bedieningspaneel. Naast aluminium worden er
ook op kunststof gedrukt. De aluminium platen
worden ook voor reclamedoeleinden en
bewegwijzering gebruikt. Beide zaakvoerders
wilden destijds deze nichetoepassing verder
uitbouwen.
Ondernemen
Vermeersch en Oost volgden een economische
opleiding en waren voorheen allebei werkzaam
geweest als auditor. Ze werkten beiden voor
het internationaal opererende audit & accountancy bureau Deloitte en werkten zowel België
als in Frankrijk. Vermeersch: “We zijn beide
kinderen van ondernemers en door de tijd heen
ontstond het idee om zelf te gaan ondernemen
in plaats van ondernemers alleen maar terzijde
te staan.” Door hun werk voor Deloitte hebben
Vermeersch en Oost veel bedrijven van binnen
gezien. Met de opgedane kennis is een
blauwdruk gemaakt voor hun eigen onderneming waar innovatie zeker een van de speer

Hands on
Met de overname volgde de sprong in het
diepe. Ze hebben zich eerst de bestaande
technieken in het bedrijf eigen gemaakt om
vervolgens te zoeken naar de beste manier om
het productieproces te innoveren. Dat die route
digitaal zou zijn stond vooraf vast. De beste
techniek daarvoor moest nog wel gevonden
worden. Oost: “Wij kwamen beiden niet uit het
grafische vak en dat bleek hier een voordeel.
We hebben ons hierdoor breed georiënteerd in
die periode en niet alleen laten leiden door wat
in deze markt gangbaar was.” Al in 2013 kwam
het eerste contact met Zünd tot stand. Oost
was op zoek naar een digitaal aanstuurbare
machine die de verouderde CNC freesmachine
kon vervangen en het handwerk overbodig zou
maken. Hij bekeek verschillende mogelijkheden
en kwam tot de conclusie dat een digitale tafel
met gereedschappen voor snijden, frezen en
boren het best paste. Er werden verschillende
leveranciers bezocht. Oost: “Wat ons destijds
over de streep trok is de gedegen aanpak van
de mensen van Zünd Benelux. We kregen niet
zomaar een demonstratie in Eersel. Er werd
ingegaan op al onze vragen en ter plekke werd
met ons materiaal gedemonstreerd. Vragen die
niet meteen beantwoord konden worden,
werden in de weken daarop opgevolgd.”
De eerste installatie van een G3 M-2500 tafel
volgde al snel erna. Inmiddels heeft het bedrijf

twee identiek uitgeruste G3 M-2500 tafels met
tandem vacuüm systeem, 3,6kW frees (RM-L),
ARC, UCT, met verlenging voor en achter.
Waar eerst een eigen programma moest
worden geschreven om de CNC frees aan te
sturen volstond met de komst van de G3
M-2500 het doorsturen van een door de klant
aangeleverde tekening. Zaken die voorheen
handmatig werden uitgevoerd werden meteen
ook op de tafel uitgevoerd.

stap in het proces van order picking die de
cobot automatisch uitvoert vanaf een vooraf
bepaalde plaatdikte. Oost: “Hij weet vanuit de
meta data in de workflow welke plaatdikte en
welk formaat het uitgenomen materiaal heeft.
Wat deze cobot voor ons werk interessant
maakt is dat het aanleren van nieuwe handelingen heel intuïtief werkt en door ons zelf kan
worden uitgevoerd.”

Flow
In 2016 kwam de volgende omslag. In de
periode ervoor was een digitale printer gekocht
voor het hoogwaardig bedrukken van aluminum (inmiddels heeft het bedrijf twee printers
met verschillende inkttechnieken). In 2016
werd het printen gekoppeld aan de afwerking
op de tafel en ontstond de eerste digitale
workflow. Ook aan de voorkant werd geïnvesteerd in een ERP pakket (Multipress). De
interesse om de processen te koppelen was er
vanaf het begin. Oost: “We wilden zo efficiënt
mogelijk werken en materiaalverspilling
tegengaan. Automatisering is daarbij een goed
hulpmiddel, maar voordat het zover is moet je
wel eerst je de processen in je bedrijf standaardiseren.”

Talenten benutten
De komst van de cobot neemt repeterend werk
weg. Wat overblijft is interessanter en boeiender. De medewerkers kunnen hierdoor
effectiever worden ingezet. Vermeersch: “Je
moet de talenten van je mensen zo goed
mogelijk benutten en zorgen dat ze met plezier
werken.”
De verbeterde inzetbaarheid van de medewerkers helpt mee om de groei van het bedrijf in
goede banen te leiden. Het vinden van
geschikt personeel in de regio is een uitdaging.
Dat heeft meegespeeld bij de beslissing voor
de aankoop van deze cobot, naast het feit dat
Zünd Benelux samen met de cobot leverancier,
Ninix Technologies uit Brugge, er alles aan
doet om Aluscreen te steunen bij het inzetten
van de cobot.

Cobot
In 2021 is de volgende stap gezet. Tegelijk met
de komst van derde Zünd tafel, een Zünd S3
M-800, is er geïnvesteerd in een cobot die
routinehandelingen op en rond de snijtafel
verricht. Een cobot kan in tegenstelling tot
robotsystemen veilig samen met medewerkers
op de werkvloer worden ingezet. De cobot kan
daarbij gemakkelijk worden ontkoppeld en op
één van de andere Zünd tafels worden ingezet.
Oost: “We zitten met onze cobot nog in een
leerproces. We voeren er nu al een aantal
taken mee uit, zoals opleggen van materialen
of het uitnemen daarvan. We willen nog enkele
vervolgstappen maken waarbij de cobot
bijvoorbeeld een extra handeling uitvoert, zoals
het uitsorteren van orders van verschillende
klanten die tegelijk geproduceerd zijn.” Een
andere handeling waarvoor de cobot zal
worden ingezet is het reinigen van de zijkant
van dikkere aluminiumplaten. Dat is een extra

Geplande groei
Aluscreen is de afgelopen jaren steeds
gegroeid, zoals het plan was, en werkt voor
klanten uit verschillende sectoren. Een deel van
het werk wordt in kleine oplages geproduceerd
maar ook one off’s komen voor. Naast het werk
voor de afnemers uit de maaksector, zoals
typeplaatjes en bedieningspanelen, worden er
ook andere segmenten zoals outdoor living en
design meubilair bediend met frees- en
graveerwerk of een combinatie van printen,
snijden en graveren.
De traditionele signopdrachten zijn vrijwel
geheel gestopt. Vermeersch: “We stelden vast
dat de verdiensten bij signopdrachten niet altijd
in verhouding stonden met de gepleegde
inspanning.”
De voortdurende groei van de productie van
het bedrijf zorgt er voor dat het pand inmiddels
te klein wordt. Er wordt gekeken naar een
nieuw pand waar de productie, wat Oost

Kunststof controlepaneel.

De cobot aan het werk.

betreft, volgens de richtlijnen van ‘lean
manufactoring’ wordt ingericht. Dat moet dan
weer ruimte geven om meer orders te verwerken met dezelfde bemanning en uitrusting.
Vermeersch en Oost werken ook aan een
marketingplan om de verkoopinspanningen op
te voeren en daarmee de groei voor komende
jaren zeker te stellen.

Een greep uit de verschillende aluminium producten
die het bedrijf dagelijks produceert.

De cobot wordt bestuurd met een overzichtelijk
bedieningspaneel.
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Aquario neemt Adobe
Textile Designer over
Tekst Herman Hartman

Voor het ontwerpen van prints voor
interieurdecoratie en mode kun je net als
voor elk andere ontwerpvorm werken met
de bekende DTP pakketten van Adobe
Illustrator en Photoshop. Helemaal
afdoende is dat echter niet om effectief
patronen te ontwerpen (al of niet
repeterend) en dus moeten er extra
handelingen worden verricht die zonder
extra tool het nodige aan tijd kosten.
We zien dat enkele bouwers van e-commerce
platforms voorzien in simpele systemen voor
het genereren van een patroon bij het bestellen
van prints. Daar heb je weinig aan als je zelf
aan de slag wilt met het printen ervan of het
voorbereiden van project voor de klant
waarvoor je het textiel of behang elders bestelt.
Adobe werkte enkele jaren terug aan een bruikbare oplossing. De Photoshop plug-in Adobe
Textile Designer voorzag in behoorlijk wat
zaken die nodig zijn om van een enkel patroonontwerp een uitgewerkt printbaar bestand te
maken. Na een aantal bèta versies, waarvan de
laatste een serieuze release kandidaat leek,
bleef het stil tot deze zomer. Toen kondigde
Adobe aan dat het bij de verdere ontwikkeling
en het vermarkten van de plugin een alliantie is
aangegaan met Aquario. Dit in New York
gevestigde bedrijf is op zijn beurt gelieerd aan
NedGraphics.
NedGraphics bedient met haar software
portfolio voor ontwerp en productie enkele van
's werelds bekendste modemerken en retailers.
Met de uitbreiding van het productportfolio
profileert NedGraphics zich naar eigen zeggen
als de ideale 'one stop shop' voor professionele ontwerpsoftware.
Aquario verwacht de definitieve versie in de
komende maanden uit te brengen. Navraag
leert dat er op dit moment nog niet bekend is
hoe de distributie in onze regio zal worden
opgepakt en hoe de ondersteuning voor
gebruikers zal worden opgezet. NedGraphics
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heeft van oudsher een kantoor in Nederland
maar het is nog niet duidelijk of dat ingeschakeld wordt. Wel blijkt uit een eerste reactie dat
NedGraphics deze plug-in ziet als een brug
naar door hen geleverde software voor de
textielsector.
Photoshop update
Adobe heeft nieuwe functies toegevoegd aan
zowel Photoshop op de desktop als op de
iPad. De Healing Brush en Magic Wand zijn er
nu op de iPad. De nieuwe functie Canvas
Projection maakt het mogelijk om je werk
naadloos te delen of live samen te werken met
anderen. Ook over de desktop versie van
Photoshop is nieuws te melden. De Photoshop
bèta is in augustus geïntroduceerd als een
nieuwe manier waarop Creative Cloud-leden
rechtstreeks feedback kunnen geven aan het
Photoshop-team. Sky Replacement (Lucht
Vervanging) heeft nu veel nieuwe luchten om uit
te kiezen en de mogelijkheid om tot 5.000
voorbeelden te importeren. Het nieuwe
Ontdek-paneel in Photoshop biedt een

eenvoudige manier om naar tools, menu-items
en workflows te zoeken en biedt praktische
tutorials.
Adobe MAX
Elk jaar host Adobe het eigen event waarbij
creativiteit centraal staat: Adobe MAX. Ook dit
jaar is dat weer het geval, namelijk van 26 t/m
28 oktober, Het event zal ook dit jaar weer
geheel virtueel plaatsvinden. Er zijn meer dan
400 sessies, keynotes, Max Sneaks labs en
workshops beschikbaar om gratis aan deel te
nemen. Daarnaast is het mogelijk om meer
inspiratie op te doen tijdens de live en on-demand sessies met ontwerpers en productexperts, meer te leren over de nieuwste Adobe-innovaties, of persoonlijk contact te hebben
met sprekers en anderen vanuit de community
via live chats.
We hebben dit bericht ook op onze website
gezet waar u de link vindt om aan te melden of
de informatie te bekijken.
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Kongsberg Precision Cutting Systems

Upgrading van de leerlijn
Vakmanschap Signtechniek
Tekst Peter van Zijderveld

Peter Van Zijderveld rapporteert niet alleen
in uw vakblad over de ontwikkelingen bij de
verschillende opleidingen maar is ook als
zelfstandig adviseur betrokken bij het
onderwijsveld waarbij hij vaak de rol vervult
van bruggenbouwer tussen onderwijs en
bedrijfsleven. Op deze pagina’s vertelt hij
over de totstandkoming van de
opwaardering van de leerlijn Vakmanschap
Signtechniek.
Ik werd benaderd door Remco Pakker,
projectmanager bij Wij Techniek, om mee te
werken aan een upgrading van de leerlijn
Vakmanschap Signtechniek, een gezamenlijk
project van de Vakgroep SignTechniek van
Techniek Nederland en Wij Techniek. Wij
Techniek is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Zij
leiden vakmensen op die werkzaam zijn in deze
branche. Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners,

Cameraman Oscar Seykens aan het werk bij Letter Z Design.
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installatiebedrijven en de technische detailhandel. Zij vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven
en zijn daarmee één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland. Onderdeel van
Techniek Nederland is de Vakgroep SignTechniek die zich tot doel heeft gesteld zich op een
positieve manier te onderscheiden in de markt
door objectief meetbare kwaliteit centraal te
zetten en bijhorende kennis en kunde te
ontwikkelen en aan te bieden. Specifieke
bedrijven op het gebied van signtechniek
dienen in het bezit te zijn van de erkenning
Lichtreclame om lid te worden of te blijven.
Een leuke uitdaging dus om de leerlijn Vakmanschap Signtechniek te vernieuwen. Er werd
een werkgroep geformeerd die bestond uit
Rob van Heur (lichttechniek), Hubert de Veer
(elektrotechniek) en ondergetekende voor de
signtechniek. De groep werd ondersteund door
onderwijskundige Irene Heijning. In de leerlijn
komen de volgende modules aan de orde:

signmaking, elektrotechniek basis, lichttechniek, led basis, neon basis, lichthinder basis,
esthetica basis, mechanica basis, projectmatig
werken en kwaliteit.
Deze modules zijn verdeeld op 3 niveaus, te
weten:
1. Voldoende opgeleid persoon (VOP):
Gericht op de beginnende medewerker.
Deze module wordt volledig online
aangeboden.
2. Vakbekwaam persoon (VP): Gericht op de
ervaren medewerker die zelfstandig kan
werken. Deze module wordt klassikaal
aangeboden en duurt 2 dagen.

Een deel van de Online lesstof.

3.

Werkverantwoordelijke (WV): gericht op de
zelfstandige medewerker met eindverantwoordelijkheid, volledig online aangeboden. Met de omzetting van de cursus
Technisch Beheerder Lichtreclame naar de
leerlijn Vakmanschap SignTechiek is de
nieuwe identiteit van de Vakgroep
SignTechniek (voorheen Vakgroep
Lichtreclame) bijna voltooid!

Verbreding
In 2019 heeft de Vakgroep Lichtreclame
gekozen voor een breder profiel. Naast
verlichte reclame (in vele vormen) kwam er ook
aandacht voor onverlichte reclame, ledschermen en digital signage. Sinds die tijd zijn
bestaande producten en diensten van de
vakgroep aangepast aan het nieuwe profiel en
is er ruim 1,5 jaar gewerkt aan een volledige
vernieuwing van de cursus die de basis is voor
de huidige erkenningsregeling Lichtreclame (die
dit najaar nog wordt omgezet naar het profiel
SignTechniek). De cursus is niet alleen verbreed
en verdiept maar is ook omgezet naar een
leerlijn die zowel voor beginnende medewerkers als zeer ervaren krachten interessant is.
Daarnaast is de leerlijn nu grotendeels online
beschikbaar en voorzien van nuttig en verhelderend filmmateriaal. Met de link naar het
Centraal Register Vakmanschap en het
vakpaspoort zijn alle denkbare stappen gezet.
Indien een deelnemer de volledige cursus heeft
afgelegd (dus VOP, VP en WV) kan de erkenning bij InstallQ worden aangevraagd.
Voor meer informatie over de erkenningsregeling, kijk op nstallq.nl/Lichtreclame
Onderwerpkeuze
Ik mocht dus aan de slag met signtechnieken
en we kozen ervoor om alles op film te zetten.
Nu hoef ik niet te vertellen dan er heel veel
technieken worden toegepast binnen de sign
en moest er dus, aan de hand van de eindtermen, een keuze worden gemaakt. Ook moest
ik bij de ontwikkeling van het materiaal rekening
houden met de verschillende niveaus van de
gebruikers. Ik koos in overleg voor de volgende
onderwerpen: wat doet een signmaker,
ontwerpen, digitale voorbereiding, materialen
en ondergronden, gereedschappen, foliematerialen, voorschriften, plotters, monteren van
een signuiting, car- en interieurwrappen,
printers, hittepers, contoursnijden, freesmachine en wayfinding. Nadat dit vaststond heb ik
de leerlijn per onderwerp in kaart gebracht
waarin omschreven werd wat het onderwerp
inhield en wat de cursist had geleerd na het
lezen van de tekst en het zien van de film.
Vervolgens moest er per onderwerp een
filmscript gemaakt worden. Wie en bij welk
bedrijf wordt er gefilmd, wat zijn de vragen die
worden gesteld en wat zijn de mogelijke
antwoorden. Ook natuurlijk welke scènes wil ik
gefilmd hebben?

Op bezoek bij Hexis.

De opnames
Voor de opnames van de filmpjes heb ik een
aantal bedrijven benaderd waarvan ik wist dat
zij een uitstekende invulling konden geven aan
de onderwerpen. Voor mij was het ook
belangrijk dat zij het opleiden van mensen
hoog in het vaandel hadden staan. Een paar
vielen uiteindelijk af, omdat zij vanwege de
coronamaatregelen geen mensen van buitenaf
in hun bedrijf wilden hebben. Uiteindelijk bleven
er 4 bedrijven over die een inkijkje wilden geven
over wat er allemaal gebeurt binnen de sign.
De eerste opnames werden gemaakt bij FDS
Signmakers gevestigd in Warmenhuizen. Een
allround signbedrijf dat o.a. gespecialiseerd is
in wayfinding. Voor de camera zit accountmanager Ewout Bos. Hij vertelt dat wayfinding een
vak apart is: hoe wijs je mensen in een
openbare ruimte de weg, welke middelen en
kleurstellingen pas je toe, wat moet je doen en
juist niet doen. We maken opnames bij de
ontwerpafdeling en in de productieruimte waar
een enthousiaste groep jonge mensen aan het
werk is. Bos laat een aantal voorbeelden van
bewegwijzering zien en hoe deze geproduceerd worden.
We zijn ook te gast bij Hexis Nederland in
Zevenhuizen. Daar worden we ontvangen door
Theo van der Heijdt. Hexis heeft een divers
assortiment aan signproducten die zij leveren
aan signmakers. Reden dat we hier opnames
maken is dat je hier verschillende plotters,
printers, een hittepers, gereedschappen en
foliematerialen naast elkaar te zien zijn. Van der
Heijdt vertelt alles over verschillende foliematerialen, hoe worden ze geproduceerd en waar je
wat toepast. Hij demonstreert de verschillende
machines en laat zien hoe een signuiting wordt
gemaakt in een softwareprogramma voordat
het naar een plotter of printer wordt gestuurd.

We filmen bij Letter Z Design in Rijswijk, een
sign- en standbouwbedrijf. Marcel van
Zijderveld en Mariette Bolhuis vertellen
gepassioneerd over het vak van signmaker,
hoe komt een opdracht binnen en hoe gaat het
proces verder. We zijn hier ook omdat zij een
freesmachine hebben staan zodat wij kunnen
laten zien hoe een product digitaal wordt
voorbereid en uiteindelijk uit een materiaal
wordt gefreesd.
Laatste stop is in Rijswijk bij De Resolutie. Hier
kunnen we alles zien op het gebied van digitaal
drukken, plaatprinten, grootformaat printen en
nabewerking. Jeffrey Vermaat leidt ons rond in
het enorme pand. Hier kunnen we filmen hoe
signproducten worden gemaakt. Vermaat
vertelt o.a. over de verschillende softwareprogramma’s en wat is bijvoorbeeld colormanagement.
Zo ben ik een paar dagen onderweg samen
met zelfstandig cameraman Oscar Seykens en
Maarten Pas, eigenaar van Myskillsvideo. Het
zijn 2 vakmensen die het signvak creatief in
beeld brengen. We hebben een schat aan
beeldmateriaal en als dit onderdeel klaar is
moet Maarten aan de slag om het materiaal te
screenen en te monteren. Uitdaging is om het
materiaal terug te brengen tot filmpjes van
gemiddeld 3 minuten per onderwerp. Als alles
klaar is kan het worden opgeleverd en online
gezet worden.
Meer weten over het werk van Oscar en
Maarten? oscarseykens.com en
myskillsvideo@mail.com
Ten slotte een woord van dank aan iedereen
die aan dit project heeft meegewerkt.
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• Onbreekbaar kunststof
PolyCarbonaat
• On-demand ruiten voor
auto’s, busjes en andere
bedrĳfsvoertuigen
• Keiharde topcoating met
zéér hoge krasbestendigheid
(gelĳk aan glas)
• Kleine series mogelĳk, v.a. 2 st.
• Vrĳwel geen inbraakrisico meer,
geen verlies van gereedschap,
geen auto meer naar de garage,
geen bonus/malus straf enz.
• Geen folie, die los kan laten
• Half zo zwaar als glas. U bespaart
gewicht (30+ kg) en brandstof

Af en toe komt er eens een écht nieuw product voorbĳ, dit is er zo een!

Onbreekbare ruiten & glaslook
panelen voor bedrijfsbussen
Onbreekbare
achter-/
zĳruiten voor
bedrĳfswagens

Glaslook

panelen voor
PRIJZEN?
verfraaiing van

bedrĳfsbussen

bekijk de video

Wĳ zoeken distributeurs die dit als extra product willen promoten, leveren en monteren.
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interesse?
bel of mail ons...

+31-(0)181-375984 - www.printingworld.it - info@printingworld.it

Printingworld

Een breed terrein vol valkuilen en vergezichten

Textielprinten groot
en klein
Tekst Ton Rombout

Diverse machinefabrikanten in de grootformaat inkjetmarkt richten zich inmiddels
op digitaal textielprinten. Zij hebben
printers ontwikkeld of aangepast om op
één of meerdere textielsoorten te printen.
Andere fabrikanten staan op het punt
hetzelfde te doen, of participeren in een
van de pioniers op dit gebied die vaak de
overstap maakten vanuit zeefdruk.
Maar hoe ziet de waardeketen van textieldruk
eruit bij digitaal printen? En wanneer ontmoeten hoog- en laagvolume digitaal textielprinten
elkaar? Laten we eerst eens kijken naar wat er
gebeurt op de markt voor het printen van grote
hoeveelheden textiel voor modeartikelen zoals
kleding, gordijnen, meubilair en vele andere
producten.
Conventionele waardeketen
In de conventionele waardeketen van textieldruk, meestal rotatiezeefdruk, heb je twee
soorten drukkerijen:
• Drukkers die in opdracht werken voor
andere bedrijven die de basisontwerpen
leveren, b.v. inrichters van tentoonstellingen of andere ontwerpers,
• Collectiedrukkers, die voor hun eigen
merk en/of winkels drukken, veelal met
hulp van hun eigen ontwerpafdeling.
Uiteraard waren en zijn er drukkers die beide
doen. De komst van snelle digitale textielprinters zorgde er zelfs voor dat 'fast fashion' van
opdrachtdrukkers (met name door het merk
Zara) op de markt kwam. Deze drukkers
kochten en kopen –snelle- digitale textielprinters waarmee ze kleding en andere modeartikelen in veel kortere tijdscycli en in kleinere
aantallen konden produceren. Meestal
gebruiken ze reactieve of disperse inkten,
afhankelijk van het type stof. Er komen echter
snel andere inkten bij in dit segment.
Het bedrukken wordt dan gevolgd door
wassen om kleurdeeltjes te verwijderen die niet
100% gefixeerd waren en door stomen, om de
afdruk bestand te maken tegen achteraf
wassen.
Daarna volgt de afwerkingsfase, waarbij

Textiel is een veelzijdig materiaal.

speciale machines het bedrukte materiaal aan
een specifieke breedte of gewicht aanpassen,
afhankelijk van het type eindproduct. Als
voorbeeld: op sportkleding kan een waterafstotende finish worden aangebracht, terwijl bij
lingerie vaak een extra ‘verzachter’ wordt
aangebracht.
Volledige rollen
De afgewerkte rollen zijn dan klaar voor levering
aan het kledingatelier. Bij opdrachtdrukkers
gaat het vaak om een extern bedrijf, bij
collectiedrukkers is dat meestal hun eigen
afdeling. De rollen worden vervolgens in
patronen gesneden in confectieafdelingen.
Tegenwoordig gebeurt dit veelal machinaal
(met Gerber, Lectra, Zünd etc.) in hoge
volumes, een proces waarbij het ‘nesten’ van
de patronen door de computer gebeurt.
Lasersnijsysteembouwers zoals Trotec en Esko
betreden nu de textielmarkt voor de wat
kleinere oplagen.
Sommige systemen maken het mogelijk om
veel lagen stof op een tafel machinaal te
snijden. Deze machines zijn volledig programmeerbaar en snijden verschillende ontwerpen
in de gewenste aantallen en maten. Een bedrijf
als Zara, met talloze winkels over de hele

wereld, beoordeelt wekelijks welke maten van
een bepaald ontwerp zijn verkocht en stuurt
deze gegevens terug naar de fabrikant.
In de laatste fase worden de ontwerpen
geleverd aan een naaiatelier, dat regelgevende
labels en merklabels toevoegt, de kleding
verpakt en naar het distributiecentrum van het
merk stuurt.
Omdat deze methode ervan uitgaat dat het
distributiecentrum dichter bij de eindfase zit -in
dit geval de winkels- bevindt het distributiecentrum van Zara zich bijvoorbeeld in Marokko en
niet in Sri Lanka. Het is trouwens een algemene trend dat dit soort bedrijven dichter bij
Europa en bij de VS, dat wil zeggen de
eindgebruikers, komen te zitten.
Dit type waardeketen is van toepassing op
fabrikanten van grote digitale textieldruksystemen zoals die van SPGPrints, EFI Reggiani en
MS Solutions. Vooralsnog beweren deze
bedrijven dat ze weinig problemen hebben met
andere bouwers van digitale textieldruksystemen die zich richten op het printen van veel
kleinere oplagen bij lagere snelheden en vaak
minder bekend zijn met hoe de waardeketen
van digitale hoogvolume textielprints in kleinere
oplagen (zeer snel) eruit ziet.

Textiel
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HP toont graag een veelkleurig assortiment.

Kleinere digitale textielprinters
Eén ontwikkeling is echter duidelijk: kleinere
soorten textielprinters die we tegenkwamen op
beurzen zoals FESPA, kwam ik ook al tegen op
de laatste ITMA (Barcelona 2019). De aanmaak
en verkoop van digitaal bedrukt textiel zit in de
lift, maar deze groei is niet in elk segment
binnen de textielmarkt hetzelfde en verschilt
ook per regio. Textielstoffen voor diverse
reclametoepassingen kunnen eveneens
bedrukt worden met UV- of latexinkten,
waardoor het aantal leveranciers en dus de
concurrentie groot is. Hierdoor groeit het
volume in dit segment sneller dan de omzet.
Wie aan de slag wil met textiel uit de grafischeof signmarkt moet zich om succesvol te zijn in
eerste instantie focussen op afwerking dichter
bij de eindgebruiker (zie hierboven). Textielassemblage onderscheidt zich van de meeste
andere vormen van afwerking in de grafische
en signmarkt. De enige vorm van textielbedrukking waar dit niet op van toepassing is, is het
bedrukken van reeds opgemaakt textiel, zoals
T-shirts, poloshirts of tassen, met een Direct-to-Garment (DtG) printer. Kornit Digital en
vele andere merken maken dit soort printers.
Inkten en textiel
Textiel kan bestaan uit natuurlijke vezels
(katoen, linnen, zijde), semi-synthetische
viscose (rayon), of kunststof (polyester) en -in
de reclamemarkt- polyester versterkt PVC. Elke
toepassing stelt zijn eigen eisen aan het textiel
en de bedrukking daarvan. Traditioneel zijn de
verschillende soorten inkt die gebruikt worden
om het textiel te bedrukken afgestemd op het
materiaal. Er zijn grofweg vier (of vijf) groepen
inkten:
Sublimatie-inkten, voor textiel met minimaal
50% polyestervezels, die bijzonder geschikt zijn
voor reclametoepassingen.
Zure inkten worden gebruikt voor het bedrukken van wol, zijde en viscose.
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Ook Mimaki doet haar best om veelkleurigheid en veelzijdigheid te benadrukken.

Reactieve dye-inkten zijn bijzonder geschikt
voor het bedrukken van plantaardige stoffen
zoals cellulose, katoen en linnen. Net als bij
sublimatie-inkten bevordert warmte de afgifte
van de kleuren in de kleurstof en de hechting
van de kleurstof aan de stof.
Voor een aantal speciale plantaardige stoffen
worden disperse inkten gebruikt.
Pigmentinkten zijn de grote belofte in digitaal
bedrukt textiel, vooral in het kleine- en middensegment. Ze kunnen op een groot aantal
stoffen worden gebruikt, maar vereisen meestal
een voorbehandeling om een goede hechting
van de pigmentinkt te garanderen.
Voor- en nabewerking
De traditionele markt voor bedrukt textiel omvat
ook de voor- en nabehandeling van het textiel.
Deze omvat en bepaalt de bedrukbaarheid,
maar ook andere eigenschappen zoals
vuilafstotendheid, alsmede brand- en waterbestendigheid. Veel textiel wordt na het bedrukken gewassen of gestoomd, gestreken en
gedroogd.
Het bedrukken van polyester vlaggendoek
vereist relatief weinig extra handelingen. Het
fixeren van de inkt in de vezels met behulp van
warmte en druk is hier de belangrijkste
afwerking. Inmiddels bieden meerdere leveranciers maatwerkoplossingen voor de voor- en
nabewerking van textiel.
DtG-printers
De groei in het bedrukken van textiel in het
kleinere segment wordt vooral gegenereerd
door DtG-printers. Hier doet de groeiende
invloed van webshops zich gelden. Ze zijn nu
goed voor grote aantallen, maar het aantal
items met dezelfde print is klein. Ook is er bij
retailers een groeiende behoefte aan kleine
series op maat gemaakte kleding, waarmee
bezoekers naar de winkel worden gelokt.

Soorten textiel
Onderstaande indeling komt, in de vorm van
een samenvatting, met dank aan Jos Notermans, van de website van SPGPrints, de
nazaat van Stork, tegenwoordig in Boxmeer.
Wol
Bedrukken op wol met een digitale textielprinter is mogelijk, maar hangt af van de gebruikte
wolsoort. Bij het printen op ‘harige’ wol – oftewel een wolsoort met veel losse draden – moeten de printkoppen zo ver mogelijk van het
substraat af worden geplaatst. Omdat de
diameter van wolgaren vijf keer zo groot is als
die van het mondstuk in de printkop, kan het
aanzienlijke schade aan de printkop veroorzaken.
Het is daarom belangrijk om een digitale printer
te kiezen met de mogelijkheid om de printkoppen op een behoorlijke afstand van het
substraat te plaatsen.

Bedenk even hoe vaak er beeldwijzigingen voor het
bedrukken van deze kussens nodig waren. De
eindklant kiest uit!

Zijde
Zijde, een andere natuurlijke vezel die geschikt
is voor digitaal textielprinten, kan worden
bedrukt met reactieve (wanneer hoge echtheid
een prioriteit is) of zure (als kleurengamma een
prioriteit is) inkten.
Polyamide Lycra
Polyamide Lycra wordt voornamelijk gebruikt
voor badkleding. Afdrukken op Polyamide
Lycra met een digitale printer is mogelijk, maar
bij voorkeur met zure inkten, omdat deze het
hoogste niveau van kleurhelderheid, wasvastheid en weerstand tegen zout water en chloor
bereiken.
Polyester
Polyester is de laatste jaren een steeds
populairder wordende stof in de mode-industrie. De inkt die het meest wordt gebruikt voor
het afdrukken op polyester, d.w.z. disperse
inkt, werkt echter niet goed bij het afdrukken

met digitale printers met hoge snelheid. Een
typisch probleem heeft te maken met vervuiling
van de printer door inktnevel.
Over het algemeen resulteert sublimatieprinten
op polyester in iets lagere echtheidsniveaus
dan printen met disperse inkten, maar in de
modewereld is dit een acceptabel compromis
in termen van duurzaamheid.
Gemengde stoffen
Gemengde stoffen -stoffen bestaande uit twee
verschillende soorten materialen- kunnen een
uitdaging vormen bij het werken met digitale
drukmachines. Bij digitaal bedrukken van textiel
kan slechts één type inkt worden gebruikt.
Omdat elk materiaal een ander type inkt
vereist, moeten printers inkt gebruiken die
geschikt is voor het materiaal waaruit het
grootste deel van de stof bestaat. Dit betekent
dat de inkt niet hecht aan het andere materiaal
in de stof, wat kan resulteren in blekere
kleuren.

Over het algemeen kunnen digitale textielprinters gemengde stoffen aan met een minimale
verhouding van 70-30%. Zo kan een gemengde stof bestaande uit 70% katoen en 30%
polyester bedrukt worden met een digitale
textieldrukmachine met reactieve inkten. Het
digitaal bedrukken van stoffen met een
verhouding van 60-40% zal echter de kleurdiepte beperken.
Conclusies en aanbevelingen voor (gebruikers
van) kleinere digitale textieldruksystemen.
Formuleer een duidelijk plan voordat je een
printer aanschaft. Werk de volledige productieketen uit die je wilt volgen en/of aanbieden,
inclusief alle verschillende schakels en stappen
die daarbij komen kijken. Denk eraan om een
uitgebreid businessplan te formuleren: wat wil
je produceren? Voor wie wil je werken? Hoe
ziet die markt eruit? Wie zijn je concurrenten?
Wat zijn de prijzen? Wat is de ROI?

Bij dit voorbeeld van Signbedrijf Kleefkracht in Den Bosch blijven ook de wanden niet buiten schot.

Veel gebruikt indirect proces: eerst op sublimatiepapier, dan op textiel (eindmateriaal).

High-end SPGPrints-printers drukken nu met de Archer-technologie.

Textiel
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Brancheorganisaties

DÉ BRANCHE ORGANISATIE VOOR
SIGNBEDRIJVEN

www.zund.com

Your ﬁrst choice in digital cutting.

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

www.sibon.nl + www.sibon.be

Frames

Full colour

Digital signage
0016_Advertentie 60 x 65 mm.indd 1

IP Digital Signage Solutions BV
Sportlaan 3C
NL- 4131 NN Vianen
T +31 (0)347-328080
www.ipdigital.nl
info@ipdigital.nl

03-04-15 12:53

Declercq
Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper
Tel: +32 57 21 87 50
Sales@declercq.be
www.declercq.be

Finishing

Exclusief voor
resellers

Innovaties
in print

250+
materialen

probo.nl

Voor al uw textielframes!
Met of zonder LED & LCD

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

Led

Wij verzorgen
al uw full colour prints
compleet in eigen huis

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

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

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

Screen Products Benelux bv
Industrieweg 38
1521 NE Wormerveer
Tel. +31 (0) 20 449 09 09
info@screenproducts.nl
www.screenproducts.nl

Inktjet printers

Kunststoffen
Dimix B.V.
Minervum 7097
4817 ZK Breda
Alg: 076 820 08 30
www.dimix.nl
Dimix Belux bvba
Seinhuisstraat 7 bus 4
3600 Genk, Belgium
Alg +32-89 46 05 60
www.dimix.be
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.
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

Directory
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Letters

Montagebedrijven

Media

TOP!
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

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

Declercq
Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper
Tel: +32 57 21 87 50
Sales@declercq.be
www.declercq.be

Snijcomputers

Complete
projectbegeleiding
inclusief alle
montagewerkzaamheden

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

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

Print Providers

Alle in- en outdoor prints
compleet assortiment
uit eigen huis

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

Vlaggen

CREATE A WOW.

VLIEGENSVLUG BESTELLEN
VOOR PROFESSIONALS

VLIEGENSVLUG BESTELLEN
VOOR PROFESSIONALS

www.zund.com

Your ﬁrst choice in digital cutting.

Sublimatie

Voor al uw
kwaliteitsvlaggen
in full colour
Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

Raamfolies

Screen Products Benelux bv
Industrieweg 38
1521 NE Wormerveer
Tel. +31 (0) 20 449 09 09
info@screenproducts.nl
www.screenproducts.nl

Directory

SignPro Benelux september
septemberl 2021
2021
September
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Vlaggenmasten

TOP!
one-(s)top-signshop

Declercq
Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper
Tel: +32 57 21 87 50
Sales@declercq.be
www.declercq.be

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

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

Wallpaper

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

Zelfklevende materialen
voor alle toepassingen,
in- en outdoor

Zelfklevende materialen

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

SignPro Nieuwsbrief

2x per week

78

Denk groot!
Nautasign college

• Eigen trainingsruimtes in Ede en Mechelen
• Epson & HP Back to School Days om meer uit uw printer te halen
• Advanced GrafiPrint, Orafol en 3M carwrap trainingen
• Trainingen color management, Printfactory en workflow
• Trainingen voor LG Interior Films en wandbekleding

Boylestraat 48 | 6718 XM Ede | Nederland | T +31 (0)318 - 69 70 70 | info@nautasign.com
Brusselsesteenweg 520A | 2800 Mechelen | België | T +32 (0)15 - 57 99 80 | www.nautasign.com

Alle andere masten en vlaggen
vind je bij ons

Declercq nv | Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper | +32 57 21 87 50 | sales@declerq.be | www.declercq.be

