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FRANS FELDBERG
OVER BIG DATA:

‘RAZENDSNEL
EEN VOORSPRONG
OPBOUWEN’
MIS NIKS VAN DE
PRINT PAKT SNEAK PEEK
MELD U SNEL AAN VIA
PRINTPAKT.NL/SNEAKPEEK
VOL = VOL

24 OKTOBER

KOM NAAR DE SNEAK PEEK
OP DE TOEKOMST
SintLucas in Eindhoven

EEN DAG VOL
INFORMATIE
EN INSPIRATIE

GRATIS NAAR
DUTCH DESIGN WEEK!
Passe-partout
voor bezoekers

6

INHOUD

KEYNOTE
SPEAKER
FRANS
FELDBERG

4

5 REDENEN OM NAAR DE
SNEAK PEEK TE KOMEN

Iedereen praat over
Big Data, maar
wat kunnen we er
nu eigenlijk mee?
Frans Feldberg is
hoogleraar aan de
VU en topspecialist
op dit gebied.

Niet komen = jezelf tekort doen. Investeer
in een schitterende dag en je toekomst.
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DE NIEUWE GENERATIE
KLANTEN ÉN MEDEWERKERS
Ben Oligschlager, onderwijsdirecteur
bij SintLucas, geeft u inzicht in de vragen
en wensen van de nieuwe generatie.
De sleutel tot de juiste mensen met
frisse ideeën.
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BEZOEK PAPER CITY
De papierindustrie en de grafische
sector slaan de handen ineen met
een expositie in het TAC-gebouw,
op loopafstand van de Sneak Peek.
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HOE U
BIJ DE
SNEAK
PEEK
KOMT
Praktisch
informatie over
bereikbaarheid
en parkeren.

COLOFON

AAN DEZE KERNN SPECIAL OVER
PRINT PAKT LIVE WERKTEN MEE:
Leon van Velzen, Ed Boogaard
en Alex Kunst.
VORMGEVING:
Frank ten Brink
@grafischontwerpfrank

FOTOGRAFIE:
Print Pakt: Leon van Velzen,
Ed Boogaard, Alex Kunst.
Dutch Design Week.

DRUKWERK:
Think Next Level

Print Pakt is een activiteit van het KVGO, kvgo.nl | Voor meer informatie, zie printpakt.nl
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GRATIS NAAR
DUTCH DESIGN
WEEK
Bezoekers van de Sneak
Peek krijgen een gratis
passe-partout voor
Dutch Design Week.
We bevinden ons in het
brandend middelpunt van
dit creatieve evenement,
dus alle gelegenheid om
inspiratie op te doen en
in gesprek te gaan met
creatieven.

TIJD VOOR DE
TOEKOMST VAN PRINT
Juist in tijden van voorspoed is het goed om weer inspiratie op te doen en
vooruit te kijken. Met de ‘Print Pakt Sneak Peek’ tijdens Dutch Design Week
in Eindhoven op 24 oktober slaat u twee vliegen in één klap.

HET AANTAL
PLAATSEN IS
BEPERKT, DUS
MIS HET NIET!
MELD U AAN VIA
PRINTPAKT.NL/
SNEAKPEEK

2019

LIVE
EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

EINDHOVEN

De vraag naar creatieve oplossingen
voor nieuwe problemen wordt met de
dag groter. De grafische bedrijfstak is
gewend om met klanten mee te denken
en service te verlenen, maar het is
belangrijk dat we ook begrijpen welke
onuitgesproken wensen er zijn. Het
belang van data voor allerlei producties
wordt overal benadrukt, maar er wordt
zelden duidelijk uitgelegd wat we met
al die data moeten doen. En hoe komen
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we aan nieuwe mensen die begrijpen
waar de huidige generatie professionals
behoefte aan heeft?
Antwoorden op deze en andere vragen
krijgt u tijdens de Sneak Peek in SintLucas.
Tijdens de lunch, na afloop van het
sprekersprogramma, kunt u uitgebreid
netwerken en van gedachten wisselen met
elkaar en medewerkers van SintLucas. U
krijgt bovendien een gratis passe-partout
uitgereikt waarmee u ‘s middags Dutch
Design Week verder kunt verkennen.
Kortom, tijd om uw blikveld te verbreden.
De toekomst is nu. Kom naar Eindhoven
op 24 oktober.
Mr. Print Pakt
(Alex Kunst)

PS: Ga nu naar www.printpakt.nl/sneakpeek
om u aan te melden. Wees er snel bij, want
vol is vol!

PRINT PAKT EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

V

oor de vierde keer is Print Pakt
aanwezig in Eindhoven tijdens
Dutch Design Week en voor de
tweede keer organiseren we
een inspirerende bijeenkomst
in SintLucas. Bezoekers van de ‘Sneak
Preview Op De Toekomst’ in 2018 gaven
aan dat ze een vervolg zeker op prijs
zouden stellen, ook omdat Dutch Design
Week de ideale plek is om creatieven en
makers met elkaar in contact te brengen.
Op 24 oktober kunt u er bij zijn!
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EVENT SNEAK PEEK

VIJF
REDENEN
OM NAAR DE
Waarom een dag naar Eindhoven,
als je ook lekker aan het werk kunt?
We houden het bij vijf redenen.
Doe uzelf niet tekort en investeer in
een schitterende dag en in uw toekomst.

SNEAK PEEK
TE KOMEN

1 Big Data

De Sneak Peek focust nog scherper op
big data dan in 2018. De explosieve
groei aan gegevens leidt tot nieuwe
verdienmodellen. Overzie de reikwijdte
van data en zoek mee naar een antwoord
op de vraag: wat kan ik daarmee?

2 Onderwijs

Opnieuw is SintLucas gastheer.
Deze vakschool voor creatief talent is een
architectonisch pareltje in en aan het
voormalige Natlab van Philips. Vergeet
de klassieke schoollokalen, het zwarte
schoolbord en het knerpende krijtje.
Beleef hoe jonge mensen zich
voorbereiden op de toekomst.
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4 Paper City

Er was een tijd dat het hele bedrijf
naar Grafivak of drupa trok. Dat was
toen. De Sneak Peek is nu. Neem
medewerkers, collega’s, klanten
of relaties mee en trakteer ze op
een inspirerende dag die ze niet
snel zullen vergeten.

GRATIS DDW
PASSE-PARTOUT VOOR
SNEAK PEEK-BEZOEKERS
AANMELDEN VIA
PRINTPAKT.NL/SNEAKPEEK

5 Dutch Design Week
Grijp de kans om ’s middags een bezoek te brengen aan de Dutch Design
Week. Niet alleen om de duizelingwekkende cijfers: ruim 350.000 bezoekers
& 2.600 ontwerpers. Stel je plannen,
ideeën en visies voor de toekomst niet
langer uit, maar start nu. If not now,
then when?!

Hoog
rapportcijfer

De Sneak Preview Op De Toekomst
tijdens de Dutch Design Week in
oktober 2018 bij SintLucas smaakte
naar meer. Print Pakt beloofde
een blik op de toekomst en de
ruim honderd bezoekers – volledig
uitverkocht – kregen die ook.
Wat bovendien goed beviel, was
dat Print Pakt optrok met CMBO,
Fespa en ZSO. Bezoekers waardeerden de bijeenkomst met
het mooie rapportcijfer 7,9.
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PRINT PAKT EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

3 Met zijn allen

Ga in elk geval kijken in Paper City.
De organisatoren CBA, KVGO, PRN
en VNP tonen de duurzame, papieren
stad van de toekomst. Kijk voor meer
informatie op pagina 11. De locatie:
het Temporary Art Centre (kortweg
TAC), Vonderweg 1 te Eindhoven.

EVENT SNEAK PEEK

KANSEN VOOR DATA-GEDREVEN
BUSINESSMODELLEN

JE WEET NIET

WAT
JE NIET WEET

“Wie van u heeft een wasmachine met wifi?” vroeg Frans
Feldberg begin dit jaar tijdens zijn TEDx-talk in Alkmaar.
Nou: hij dus wél. Onzinnig? Feldberg is juist enthousiast:
die machine zou bijvoorbeeld kunnen beslissen pas te gaan
draaien als er voldoende duurzame energie tegen gunstig
tarief beschikbaar is. Hoe dat kan? Data. Big Data!

B

ig Data. Internet of Things.
Industrie 4.0. Sinds Drupa
2016 kunnen we er ook
in de grafische industrie
niet omheen. Maar terwijl
die begrippen voor veel bedrijven
misschien nogal abstract blijven, zijn
ze voor Frans Feldberg dagelijkse
praktijk. Als hoogleraar Data-Driven
Business Innovation aan de Vrije
Universiteit (VU) in Amsterdam, is
hij voortdurend actief op het snijvlak
van wetenschap, data science en
het bedrijfsleven: “De mogelijkheden
van data-gedreven innovatie zijn
gigantisch.” En hij komt tijdens Print
Pakt Live in Eindhoven graag zijn
passie met de branche delen.

De mogelijkheden zijn enorm, maar
dat is ook meteen de uitdaging van
Big Data, legt Feldberg uit: als je
steeds meer data verzamelt, wordt
het ook steeds moeilijker om hier
valide inzichten uit te halen. “Je kunt

daarom nooit helemaal overzien wat
het voor je zou kunnen betekenen: je
weet immers niet wat je niet weet.”
Dat klinkt misschien verontrustend,
maar het biedt op hetzelfde moment
natuurlijk allerlei nieuwe kansen:
“Als jij erin slaagt de juiste data te
vinden, te combineren en de inzichten toe te passen, kun je razendsnel
een voorsprong opbouwen, een
nieuwe dienst aanbieden of zelfs een
nieuw verdienmodel creëren.”
Daarom dus: een wasmachine met
wifi. Wat dat met de grafische branche
te maken heeft, met het verbeteren
van bestaande businessmodellen en
het ontwikkelen van nieuwe datagedreven modellen? Laat je op 24 oktober inspireren door Frans Feldberg!
Want: “Het is hoe dan ook belangrijk
dat je een data-strategie ontwikkelt.
Zorg ervoor dat je je straks niet hoeft
af te vragen wat er allemaal is gebeurd toen je even niet oplette.”

Frans Feldberg tijdens TEDx Alkmaar 2019
Fotograaf: Mike Bink

<
FRANS FELDBERG KEY NOTE
SPEAKER BIJ PRINT PAKT
SNEAK PEEK OP 24 OKTOBER
AANMELDEN VIA
PRINTPAKT.NL/SNEAKPEEK
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Frans Feldberg is ook medeoprichter en
directeur van de ‘Amsterdam Center for
Business Analyitcs’ (www.acba.nl), een
multidisciplinair onderzoeksinstituut op
het gebied van big data, business analytics
en data science (VU instituut). ACBA werkt
samen met een variëteit aan organisaties
(profit en non-profit) aan big data, business
analytics en artificial intelligence projecten.
Hij is tevens mede-oprichter van Data Science
Alkmaar (www.datasciencealkmaar.nl), een
regionaal kennis- en innovatiecentrum op
het gebied van big data en kunstmatige
intelligentie, waarin de gemeente Alkmaar,
Vrije Universiteit en het regionale bedrijfsleven intensief samenwerken.

EVENT SNEAK PEEK

Onderwijs speelt sleutelrol bij innovatie

DE TOEKOMST IS NU
Nieuwe verdienmodellen gaan hand in hand met frisse ideeën.
Tijdens de Sneak Peek op 24 oktober vertelt Ben Oligschlager
van SintLucas waarom zijn studenten in de toekomst de juiste
impuls geven voor innovatie in uw bedrijf.
Ben Oligschlager

V

oor een seminar over
de toekomst van het
grafische vak is SintLucas
een toplocatie. Pal naast
de ingang van het gebouw
bevindt zich het praktijklokaal
voor grafische toepassingen.
De studenten kunnen er een
bescheiden drukkerij runnen, met
print- en afwerkapparatuur.
De opleiding denkt voortdurend
na over de behoeften van het

bedrijfsleven en de rol die de
medewerker van morgen daarin
kan spelen. Ben Oligschlager,
directeur onderwijs van SintLucas,
zorgt er samen met zijn collega’s
voor dat de opleiding steeds
relevant blijft. De ontwikkelingen
in de branche gaan razendsnel,
en ook over de verwachtingen en
ambities van de nieuwe generatie
moet worden nagedacht.
Voor de grafische bedrijfstak
ligt het antwoord op de vragen
voor de toekomst juist bij de
nieuwe generatie, omdat die vaak
uitstekend begrijpt wat uw klanten
bezighoudt. Personalisering
van uitingen en het gebruik van
data-analyses is voor jongeren
eerder een uitgangspunt dan een
bijzonderheid.
Tijdens de Sneak Peek op 24
oktober praten we uitgebreid
met Ben Oligschlager over deze
onderwerpen. Als deelnemer kunt
u aangeven wat u van opleidingen
verwacht en hoe de medewerker van
de toekomst er moet uitzien.

Stagiairs in de aanbieding

Tijdens de lunch na afloop van de Sneak Peek-presentaties kunt u in
gesprek gaan met medewerkers van SintLucas. Dit is een uitgelezen
kans om te praten over het aanbod van stagiairs. Wissel gegevens uit
met de specialisten en laat uw wensen in kaart brengen bij SintLucas.
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Expositie

De studenten van SintLucas
geven tijdens Dutch Design
Week een staaltje van hun
kunnen. Waar de opleiding
tijdens eerdere edities een
breed overzicht van het werk
liet zien, is er nu gekozen voor
specifieke interessegebieden.
Het technologiedeel is te zien in
een 3D-geprinte “dome”. In een
ander deel is een startup-festival ondergebracht dat vorig jaar
veel belangstelling trok. Er is
ook ruimte voor experimenteel
ontwerp en materiaalgebruik,
en u vindt er voorbeelden van
innovatief onderwijs.

LIVE IN GESPREK MET
MR. PRINT PAKT TIJDENS
SNEAK PEEK OP 24 OKTOBER
AANMELDEN VIA
PRINTPAKT.NL/SNEAKPEEK

DUTCH DESIGN WEEK VOOR GRAFICI ‘DENK OUT OF THE BOX’

DUTCH
DESIGN
WEEK
VOOR
GRAFICI

‘DENK OUT
OF THE BOX’

If not NOW, then WHEN? Wie bang is voor een potje Engels
heeft op de Nederlandse Ontwerp Week (Dutch Design Week)
niet veel te zoeken. Kijk naar ongekende oplossingen en
verbazende maﬀe ontwerpen. Ga erheen. Liefst met collega’s,
medewerkers of relaties zodat u op de terugweg van
Eindhoven veel stof tot napraten en nadenken hebt.
“We leven in een paradoxale tijd”,
vinden de organisatoren van de achttiende editie van Dutch Design Week.
“Hoewel er oneindig veel mogelijkheden zijn op het gebied van design,
technologie en nieuwe, alternatieve
materialen, neemt de onvermijdelijke
stroom aan grote vraagstukken sneller toe dan ooit tevoren. De urgentie
van deze vraagstukken zal alleen maar
groter worden, maar zullen de mogelijkheden in hetzelfde tempo volgen?’
Vorig jaar richtte het thema ‘If not
us, then who?’ zich op het pakken
van je verantwoordelijkheid bij het

maken van keuzes, als beleidsmaker,
gebruiker, opdrachtgever en ontwerper. Het thema van dit jaar roept
op tot de vervolgactie en is daarmee
letterlijk een call to action. ‘Stel je
plannen, ideeën en visies voor de
toekomst niet langer uit, maar doe
het nu! If not now, then when?!”
Directeur Martijn Paulen licht de
keuze voor het thema toe. “Op het
gebied van technologie gaan de
ontwikkelingen sneller dan ooit en
is niets te gek. De economie draait
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weer op volle toeren, er is goede
scholing, en de wereld stelt zich
steeds meer open voor vernieuwing,
verandering en verbetering. Kortom,
veel lichten staan op groen. Tegelijkertijd staan er nog veel lichten op
oranje en rood, en is er een duidelijke aanzet tot actie nodig om de
urgente vraagstukken aan te gaan.
De vraag ‘if not now, then when’
geldt nu meer dan ooit.”

DUTCH DESIGN WEEK VOOR GRAFICI ‘DENK OUT OF THE BOX’

voorbij kunt lopen. Dutch Design Week
daagt uit, prikkelt de zintuigen en zet
aan tot het zoeken naar paden naast de
gebaande wegen.

MELKFABRIEK
Dat is dan ook de belangrijkste reden
om een of twee dagen in Eindhoven
door te brengen. Vanouds vormt Strijp-S
het hart van de evenementen met het
Klokgebouw als grootste magneet.
Vergeet niet de Philitelaan over te
steken naar de parkeergarage van het
Veemgebouw om de mogelijke prijswinnaars van de Dutch Design Awards
in actie te zien. Pak onderweg een
caffe latte in het Ketelhuis.

TURBULENTE WERELD
Dat gevoel van urgentie zullen
grafici als geen ander herkennen.
Niet alleen veranderde hun werk de
afgelopen twintig jaar in een onvoorstelbaar tempo, de snelheid van veranderingen lijkt alleen maar verder
toe te nemen. Hoe houd je je staande
in die turbulente wereld?
Drukkers, ontwerpers, binders; zij
vonden met honderden de weg naar
Dutch Design Week. Niet omdat
daar de pasklare antwoorden op

alle vragen voor het oprapen liggen.
Wel omdat ontwerpers uit de gehele
wereld experimenteren met nieuwe
materialen, met nieuwe technieken
en op zoek zijn naar nieuwe manieren van denken.
Er zijn honderden voorwerpen te
zien die verbazen, je aan het denken zetten of waaraan je achteloos

Maar er zijn meer locaties verspreid
over de stad die meer dan de moeite
waard zijn. Denk aan de Campina
melkfabriek met afstudeerwerk van de
Design Academy Eindhoven. Vermoedelijk het gezelligste plekje van Dutch
Design Week: het bedrijventerrein Sectie C. Vooral als de avond valt, waant de
bezoeker zich in een kunstenaarsdorp,
met grote metalen vuurkachels, eettentjes en veel waanzinnige design- en
kunstobjecten.

EN PAPIER?
Wie het dichterbij wil houden en vooral
op zoek gaat naar papier, boeken, brochures en kartonnen meubilair kan zich
beter goed voorbereiden. Grafisch werk
is overal te vinden, maar niet in groten
getale. De Print Pakt Paper Trail dient
daarbij als betrouwbare gids.

Dutch Design Week (DDW) maakte in 2018, dankzij de aanwezigheid
van maar liefst 2.600 (inter)nationale ontwerpers, verspreid over 120
locaties, van Eindhoven weer ‘hét lab voor de toekomst’. De 17de editie
van het evenement trok opnieuw meer publiek: 355.000 bezoekers uit
de designwereld, het bedrijfsleven, overheden en media genoten van in
totaal 499 lezingen, tours en exposities, waaronder Print Pakt Live.
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PAPER CITY

OP DDW

Tijdens Dutch Design Week presenteert brancheplatform Papierenkarton.nl in samenwerking met
KVGO, CBA (golfkartonsector), PRN (papierrecycling)
en VNP (papier- en kartonfabrieken) de veelzijdigheid
en duurzaamheid van papier en karton. Nabij Strijp-S,
het creatieve hart van DDW, zal in het TAC-gebouw
‘de papieren stad van de toekomst’ verrijzen.

TAC-gebouw (Google Streetview)

2019

D

e vormgeving van
Paper City is in handen
van vier alumni van
ArtEZ hogeschool voor
de kunsten: Wietske
Flederus, Maloe Brinkman, Kim
Waterlander en Marjanne Kuipers.

Zij krijgen in het TAC-gebouw
100 vierkante meter ter
beschikking om in de negen
dagen die DDW duurt hun
papieren stad te creëren. Om
zich voor te bereiden op deze
uitdaging bezocht het viertal

BEKIJK ONLINE ALVAST WERK VAN DE ONTWERPERS:
Wietske Flederus: wietskeflederus.nl
Maloe Brinkman: maloebrinkman.nl
Kim Waterlander en Marjanne Kuipers: Stukkdesign.nl
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de afgelopen maanden onder
andere een papierfabriek, een
kartonfabriek, een drukkerij en een
papierrecyclingbedrijf.
Bezoekers van Paper City in
Eindhoven worden bovendien
dagelijks onthaald op bijzondere
presentaties, workshops en lezingen.
Hoe die stad er uitziet en wie er
op het programma staan blijft nog
even een verrassing: de ontwerpers
krijgen van de initiatiefnemers
alle ruimte: “Eén ding weten we
wel zeker: het wordt een groot
spektakel.”

Het bijwonen van de Sneak Peek in
SintLucas is goed te combineren met
een bezoek aan het TAC-gebouw.
U bent er met een wandeling van zo’n
20 minuten. Het TAC-gebouw bevindt
zich vlakbij het PSV-voetbalstadion:
Vonderweg 1, 5611 BK Eindhoven

Praktische info

MIS NIKS VAN DE
PRINT PAKT SNEAK PEEK
De Print Pakt Sneak Peek wordt gehouden bij SintLucas in Eindhoven.
De school is eenvoudig te vinden en goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.
Op deze pagina geven we u tips om uw bezoek soepel te laten verlopen.
SintLucas (Torenallee 75, 5617 BB
Eindhoven) bevindt zich bij Strijp-S, de
hippe wijk met de populairste locaties
tijdens Dutch Design Week. Ondanks
de drukte van Dutch Design Week is
(betaald) parkeren op loopafstand van
SintLucas goed mogelijk.
We geven wat tips. Het is informatie
die beschikbaar was bij het ter perse
gaan van deze special.

Kijk voor een handig overzicht van
parkeerplaatsen op de website
mobility-s.nl/kaart of scan de QR-code.

OPENBAAR VERVOER
• Parkeerterrein Torenallee,
Kastanjelaan, 4 laadpunten.
• Parkeerterrein Kastanjelaan,
4 laadpunten.
• Parkeergarage Om de hoek,
Philitelaan, 12 laadpalen.
• Parkeergarage Klokgebouw,
Philitelaan.
• Parkeerterrein S, Strijp.
• Parkeerterrein-Strijp Bultje,
Beukenlaan.
Iets verder weg, maar nog
steeds op loopafstand, is er
parkeergelegenheid in en rond het
PSV-stadion. Tegenover het stadion
vindt u het TAC-gebouw waar het
evenement Paper City plaatsvindt,
georganiseerd door CBA, KVGO,
PRN, VNP, en Papier en Karton.

Strijp-S heeft een eigen station waar
treinen vanuit verschillende richtingen
stoppen. Vanaf het station is het
ongeveer vijf minuten lopen naar
SintLucas. U gaat via het station over
de loopbrug naar Strijp-S. Vervolgens
langs het Klokgebouw en aan het eind
links af. U volgt dit gebouw en steekt
na 300 meter rechts over. Links ligt het
Ketelhuisplein en rechts de skatehal
Area51. Daarna rechtdoor tussen twee
gebouwen door, waarna u uitkomt op de
Torenallee. Het gebouw van SintLucas
ligt aan de overkant; 50 meter naar
rechts over de middenberm van de
Torenallee en vervolgens naar links.

PROGRAMMA
U bent welkom vanaf 9.00 uur bij
SintLucas. Direct bij binnenkomst

via de hoofdingang vindt u de
expositie van studenten van SintLucas
waar u koffie en thee kunt krijgen.
Het programma begint om 9.45 uur met
de presentatie van Frans Feldberg.
Na afloop van het programma, rond
12 uur krijgt u een lunch aangeboden
en is er gelegenheid tot netwerken. U
kunt dan tevens in gesprek gaan met
de medewerkers van SintLucas over
het aanbod aan stagiairs.
Tijdens de lunch krijgt u ook uw
gratis passe-partout voor Dutch
Design Week uitgereikt.

MELD U DIRECT AAN
Deelname aan de Sneak
Peek is gratis, mits u
zich vooraf aanmeldt via
printpakt.nl/sneakpeek.
De capaciteit van de zaal
in SintLucas is beperkt,
tijdens de vorige editie
waren alle zitplaatsen
snel volgeboekt. Wacht
dus niet, maar ga nu
meteen naar de website
van KVGO of Print Pakt,
en meld u aan.

