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nabeschouwing
De foto’s, de video’s
en de presentaties

Sneak Preview
Op De Toekomst
Over data, opleiding
en social selling
Overzicht
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Op locatie bij de
hoogtepunten
Ilse Schrauwers:

“Ontwerpers
en drukkers
maken het
samen”
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Op De
Kaart-actie
wederom
een succes
Print Pakt Live overtreft
verwachtingen

Meer bezoekers dan ooit kwamen langs in de
expositieruimte en ook de belangstelling van
grafici was groter dan voorafgaande jaren.

Sneak Preview
Op De Toekomst

De KVGO-bijeenkomst in het SintLucas
trok de belangstelling van vele grafici.
Sprekers Gerwin Verdonk (Simian),
Ronald den Bekker (SintLucas) en
Perry van Beek (Social.One) vertelden
achtereenvolgens over het belang van
data, de medewerker van de toekomst
en social selling.

Grafisch
Nederland
verwende het
DDW-publiek
opnieuw met
prachtige
postkaarten.
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Boekpresentatie:
Duurzaam Uitgeven

Dutch Design Week,
het overzicht

Een bijzonder boek dat kennisoverdracht en samenwerking stimuleert,
werd uitgereikt KVGO-voorzitter
Cees Verweij tijdens Print Pakt Live.

Eindhoven in
vogelvlucht, we
nemen enkele
belangrijke
locaties met
u door.
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Print Pakt Live
in beeld
Fotoimpressie van negen even
hectische als mooie dagen.

COLOFON

Aan deze Kernn Special over
Print Pakt Live werkten mee:
Wolfgang Gielissen, Leon van Velzen,
Ed Boogaard en Alex Kunst.
Vormgeving:
Frank ten Brink
(grafischontwerpfrank.nl)

Fotografie:
Print Pakt: Leon van Velzen,
Ed Boogaard, Alex Kunst;
Dutch Design Week: Cleo Goossens,
Max Kneefel, Boudewijn Bollmann.

Drukwerk:
MullerVisual
Infographic
Op De Kaart:
Robyright, Alkmaar

Print Pakt is een activiteit van het KVGO, kvgo.nl | Voor meer informatie, zie printpakt.nl
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“We beloofden een
blik op de toekomst
en BEZOEKERS
kregen die ook”

Print Pakt Live,
The Movie

“Doe jezelf en je bedrijf niet tekort en maak gebruik van de unieke mogelijkheden
die het KVGO aanbiedt. Ook deze Print Pakt Live op de Dutch Design Week
belooft opnieuw een ‘must see’ te worden. Mis het niet.”

M
Dutch Posters
Verslag van een ontroerende
presentatie van het laatste
boek van de onlangs overleden
topontwerper Anthon Beeke.

26

OP de cover
Ontwerpers zijn vaak de beste
ambassadeurs voor het grafische
product. Het enthousiasme van
ontwerpster Ilse Schrauwers bij

et die woorden besloot ik
mijn column in het Print Pakt
Magazine begin september
dit jaar. En u nam ze gelukkig
ter harte: meer dan in het
verleden bezochten onze leden de Dutch
Design Week. Uit een klein onderzoek
dat we hielden, blijkt bovendien dat het
overgrote deel van de bezoekers aan Print
Pakt Live van plan is om in 2019 de reis naar
Eindhoven opnieuw te maken!

in de richting van verdere verduurzaming
van onze producten.

Onze Sneak preview op de toekomst op
23 oktober in het prachtige gebouw van
SintLucas smaakte naar meer. Sprekers van
hoge kwaliteit en boeiende presentaties.
We beloofden een blik op de toekomst en
de ruim honderd bezoekers kregen die
ook. We zagen het belang van data, kregen
een inkijkje in hedendaags onderwijs
en werden met tips overspoeld bij het
versterken van commerciële slagkracht via
LinkedIn. Wat bovendien goed beviel, was
dat we gezamenlijk optrokken met CMBO,
Fespa en ZSO. Onze leden waardeerden de
bijeenkomst met het mooie rapportcijfer 7,9.

De expositie van de Best Verzorgde Boeken
in de Black Box – normaal alleen te zien in
het Stedelijk Museum Amsterdam – toonde
opnieuw aan dat onze vormgevers, drukkers
en binders tot de wereldtop behoren.

Het boek van Erik Timmermans van
papierenkarton.nl over Duurzaam Uitgeven,
dat ik samen met Peter Stadhouders van
de Mediafederatie in ontvangst mocht
nemen, is meer dan de moeite waard.
Uitgevers en drukkers hebben nu hun
eigen Groene Boekje. Bovendien lanceerde
Rob Wilders zijn ELS-certificaat. Een stapje

de presentatie van Wihabo werkte
aanstekelijk. “Vind elkaar en haal
daar inspiratie uit!”
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Andere acties behoren nu al een beetje
bij de Print Pakt Live-traditie. Denk aan
de Op De Kaart-actie die we samen met
onze leden en partner PostNL uitvoerden.
Circa 25.000 kaarten produceerden we,
waarvan een groot deel als collectors item is
meegenomen en een ander deel naar landen
over de gehele wereld is verstuurd.

Het KVGO spant zich maximaal in om ons
drukwerk te promoten en aan te tonen
dat we ook in het digitale domein ons
mannetje staan. Juist de combinatie van
druk en digitaal maakt print tot zo’n sterk
communicatiemiddel.
Print Pakt Live tijdens de Dutch Design
Week 2018 kunnen we bijschrijven als
een succes. Dank is dan ook verschuldigd
aan iedereen die het evenement
realiseerde. Wie alles nog eens wil
nalezen kan terecht op onze websites
kvgo.nl, printpakt.nl en uiteraard in dit
papieren magazine. Veel plezier daarbij.
Cees Verweij, Voorzitter KVGO

PRINT PAKT EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

Ook voor de thuisblijvers viel
er genoeg te genieten. Het
Print Pakt-team filmde er
lustig op los en trok met de
camera langs de highlights
van Dutch Design Week.

Terugblik Print Pakt Live Eindhoven

Grafici, zoals hier Marco Zwaan, toonden als Print
Promotor grafische hoogstandjes aan het publiek.

Publiek heeft passie voor het grafisch product

Print Pakt Live
overtreft
verwachtingen
De derde editie van Print Pakt Live Eindhoven
was de succesvolste tot nu toe. Meer bezoekers
dan ooit kwamen langs in de expositieruimte en
ook de belangstelling van grafici was groter dan
voorgaande jaren. Het grafische product staat
weer op de kaart bij Dutch Design Week.

Relatiedag
Voor de bedrijven was het bovendien
een uitstekende gelegenheid om
relaties mee te nemen, en samen
een mooie dag te beleven in de
creatieve hoofdstad van Europa. Ook
van deze unieke kans werd dit jaar
goed gebruik gemaakt. Het KVGO
bood bovendien de bedrijven en
hun relaties een passe-partout aan
waarmee ze alle locaties van Dutch
Design Week konden bezoeken.
Tot nu toe waren het vaak dezelfde
enthousiaste bedrijven die naar
Eindhoven kwamen om hun
producten te presenteren en
ansichtkaarten te maken voor
bezoekers (zie het hier navolgende
artikel). Een van de doelstellingen
van de editie van 2018 was dan
ook om zoveel mogelijk grafici te
verleiden om naar Print Pakt Live en

< Ontwerper Dion Soethoudt liet zijn
jas signeren door Joost Swarte na
afloop van diens presentatie.

Best Verzorgde Boeken
Nu het Print Pakt Live lukte de
complete collectie van de Best
Verzorgde Boeken (BVB) 2017 naar
Eindhoven te halen, kon een van de
bezoekers – na het zien van de pas
op tv uitgezonden documentaire
‘Boom maakt boek’ – haar geluk
niet op: liefst twee werken van
Irma Boom, ‘in het echt!’.
Nadat vorig jaar al de catalogi
van de BVB 2016 tot de juwelen
van Print Pakt Live behoorden,
lagen nu alle drieëndertig
geselecteerde boeken ter
inzage voor het DDW-publiek –
waaronder De vijfde lijn en Claudy
Jongstra, ontworpen door Irma
Boom Office. De expositie werd
zeer gewaardeerd: een bezoekster
uit Londen had de BVB bovenaan
haar lijstje staan en bracht ruim
twee uur met de boeken door
aan tafel van Print Pakt Live. Ook
Esther Scholten, directeur van de
Stichting Best Verzorgde Boeken,

Dutch Design Week te komen. Die
doelstelling is gehaald, mede dankzij
de bijeenkomst Sneak Preview Op
De Toekomst in SintLucas, op een
steenworp afstand van Print Pakt
Live. De reacties hierop waren
uiterst positief. De bezoekende
grafici gaven aan volgend jaar weer
een bezoek te brengen aan Dutch
Design Week en Print Pakt Live.

Hartverwarmend
Voor grafische bedrijven, of ze
zich nu richten op productie,
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kwam naar Eindhoven: “Zo mooi
om te zien hoe mensen die binnen
komen slenteren direct getrokken
worden door De Best Verzorgde
Boeken. Geen vitrine maar gewoon
de mogelijkheid om boeken op de
hand te kunnen zien. Het werkt.
Print pakt dus letterlijk.” Ze riep
via Facebook mensen op zeker ook
te komen kijken: “Inspirerend!”

dienstverlening of allebei, is het
van levensbelang dat ze het contact
met de creatieve wereld in stand
houden. Het Print Pakt-team
sprak tijdens het evenement met
honderden ontwerpers, marketeers,
ondernemers, mensen uit het
onderwijs, van de overheid en nog
veel meer sectoren. Verschillende
bezoekers kwamen speciaal voor
Print Pakt naar de expositieruimte,
omdat ze het nog kenden van
eerdere jaren. De reacties waren
hartverwarmend. Er is maar één
conclusie mogelijk: het publiek van
Dutch Design Week heeft passie
voor het grafisch product.

PRINT PAKT EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

S

inds de oprichting is
het belangrijkste doel
van Print Pakt om de
verbinding te maken
tussen klanten en
leveranciers, creatieven en makers,
digitaal en analoog. Dutch Design
Week biedt hiervoor, als broeinest
voor creatieve geesten, een ideaal
podium. Honderdduizenden
bezoekers komen op Eindhoven af
om zich te laten inspireren en om
contacten te leggen.
In zo’n dynamische omgeving mag
het grafische product niet ontbreken.
Bij Print Pakt Live mocht de
grafische bedrijfstak zichzelf negen
dagen voorstellen aan de creatieve
gemeenschap. De presentaties
en workshops werden op een
laagdrempelige manier “aan tafel”
gegeven. Daarnaast exposeerden de
bedrijven in twee vitrines bijzondere
voorbeelden van hun producten,
waarbij ze als Print Promotor het
publiek meenamen in een zee aan
grafische mogelijkheden.

ACTIE OP DE KAART

Op De Kaart
wederom
een succes
Print Pakt Live stal ook dit jaar weer de show met Op De Kaart.
Dit jaar maakten 11 grafische bedrijven speciaal voor de
Op De Kaart-actie de mooiste postkaarten, soms zelfs in
meerdere versies. In totaal had Print Pakt Live zo’n 25.000
exemplaren weg te geven aan het DDW-publiek. Partner PostNL
verstuurde er bovendien – gratis! – ruim
1.500 over de hele wereld.

Het KVGO stelde een serie
Joost Swarte-kaarten
beschikbaar die de veelzijdigheid van de grafische industrie
nog eens op een positieve manier
onder de aandacht bracht.

Liefst twee exemplaren (de leeuw en de haan) uit
de serie van vier door Grafische Groep Matthys
(Turnhout, B) met inline koudfolie gedrukte
afbeeldingen, behaalden met glans de top 5 van
meest verstuurde kaarten.

Namens Brouwer Grafimedia
(Nijkerk) presenteerden
Jonathan Brouwer (expert
druktechniek) en Wiebke Keck
(illustrator) een ‘uniek stukje
grafische techniek’. De serie
van drie zwart-wit beelden
werd op 350 grams mat mc
gedrukt en voorzien van mat
laminaat. De illustraties
werden vervolgens van 3D lak
voorzien.

Een succesnummer op herhaling:
Ecodrukkers (Nieuwkoop)
gebruikte drielaags
sandwich-karton om met een
gelaserstanst ‘SCHOON’ de
aandacht te trekken voor haar
oproep: ‘Ervaar dat schoon
ook mooi kan zijn’.

De Bink (Leiden) pakte uit met een ‘drieklapper’ in
Halloween-stijl: een wit spook in blindpreeg, een
gestanst oranje pompoen-masker en een heksenhoed
in lak op een zwarte achtergrond (met als finishing
touch een spin aan een draadje in zilverfolie).
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De veelkleurige blokjes
met acht bladen ‘Over
papier’ van Lenoirschuring
(Amsterdam) zullen bij veel
kaartenliefhebbers nog
lang voor inspiratie
zorgen. Immers: “Als je
het opschrijft, staat het
meteen op papier ook”
(Gerard Reve).

Groels (Tilburg) maakte een sandwich-kaart
met gekleurde inserts. Bedrukt in full colour
plus wit op een HP Indigo pers en bovendien
door Point-to-paper voorzien van een creatieve
laserstans aan voor- en achterzijde.
Het Amsterdamse
Jubels maakte een
dubbele kaart waarvan
de zelfgeadresseerde
helft direct ook kon
worden gebruikt om een
kennismakingsafspraak
te maken.

Opmeer (Den Haag) verraste met
een serie van drie tropische vruchten.
De ‘maisbanaan’, de ‘sinaskiwi’ en
de ‘meloenananas’ vielen goed in de
smaak, ook al vanwege de prachtige
metallic-effecten.
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Wihabo presenteerde een fraaie set
van vijf gekleurde kaarten in een
prachtig (en in goudfolie genummerd!)
doosje. Het ontwerp van isontwerp.nl
werd gedrukt op Inspira van Fedrigoni
met PMS 877 en digitaal veredeld op
de Scodix Ultra2 Pro.

PRINT PAKT EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

Koopmans drukkerij (Zwaag)
trok niet alleen de aandacht
met fluorescerend oranje
inkt, maar zorgde met
haar vierklapper ook voor
hilariteit als de verborgen
‘optical motion txt messages’
zichtbaar werden gemaakt
met de bijgeleverde folie.

Bij de achtdelige kaartenserie ‘Stretch@pose. Try me’
van SNEP (Eindhoven) zat de uitdaging vooral in het
ogenschijnlijk vrijwel onmogelijke bochtenwerk op
de voorzijde van elke kaart.

ACTIE OP DE KAART

PRINT PAKT BEREIKT
DE HELE WERELD
NOORWEGEN

ZWEDEN

CANADA

LITOUWEN

VK
IERLAND

SLOWAKIJE
FRANKRIJK

ROEMENIË
SERVIË

VERENIGDE STATEN
PORTUGAL

OEKRAÏNE

GRIEKENLAND

SPANJE

ARUBA
NIGERIA

TOP 5 MEEST VERSTUURDE KAARTEN

157

x

117x

154x

BRAZILIË

CHILI

SERVIË

ROEMENIË

NOORWEGEN

POLEN

OEKRANIË

LITOUWEN

GRIEKENLAND

PORTUGAL

ZWITSERKLAND

ZWEDEN

VERENIGD KONINKRIJK

SPANJE

OOSTENRIJK

LUXEMBURG

ITALIË

IERLAND

FRANKRIJK

DUITSLAND

BELGIÉ

91x 113x 28x 9x 10x 1x 4x 6x 18x 9x 4x 5x 3x 9x 6x 26x 2x 11x 5x

#PRINTPAKT
ALLE BESTEMMINGEN

RUSLAND

INTERNATIONAAL (531)
NEDERLAND (1038)
JAPAN
ZUIDKOREA

TOP 5 INTERNATIONALE
BESTEMMINGEN

CHINA

TAIWAN
HONG KONG
INDIA

THAILAND

86

82x

x

FILIPIJNEN

INDONESIË
DUITSLAND (113)
BELGIË (91)
TAIWAN (43)
FRANKRIJK (28)
AUSTRALIË

VERENIGDE STATEN (27)

ZUID-KOREA

THAILAND

TAIWAN

RUSLAND

NIGERIA

NIEUW ZEELAND

JAPAN

INDONESIË

INDIA

HONG KONG

FILIPIJNEN

CHINA

CHILI

CANADA

BRAZILIË

AUSTRALIË

TJECHIË

ARUBA

SLOWAKIJË

VERENIGDE STATEN

NIEUWZEELAND

1x 4x 10x 8x 5x 5x 12x 11x 1x 4x 5x 1x 7x 3x 1x 8x 43x 14x 27x 1x

Event Sneak Preview Op De Toekomst

Data zijn het nieuwe goud

Gerwin Verdonk van Simian:

“Ga zelf
met data
aan de
slag”
Vanaf de grond bouwde ondernemer Wouter Haan
online-drukkerij Simian op. Het bedrijf produceert
met 150 medewerkers, drukwerk voor 350.000 klanten.
Hoe groei je als grafisch bedrijf in een krimpende markt?
Het antwoord van Simian: met data.
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Gerwin Verdonk is hoofd van het
online-team van Simian. Hij vertelde
in de vakschool voor creatief talent
SintLucas tijdens de Sneak preview
op de toekomst op 23 oktober over
de datagedreven toekomststrategie
van deze online-drukkerij. “Online
advertising is een onmisbaar

Simian verwerkt circa 1.500 orders
per dag uit vooral Nederland en
België. De opdrachten komen
binnen via drie drukwerksites.
“We drukken alles zelf, zijn geen
reseller en hebben websites waar
klanten makkelijk en snel drukwerk kunnen bestellen.”

Testen tot op het
kleinste detail
Verdonk begon zijn loopbaan in de
grafische industrie als vormgever.
Ook kan hij uit de voeten met
programmeertalen. Hij groeide
mee met het bedrijf en geeft nu
leiding aan een team van acht
online marketeers.

Naar buiten kijken
Verdonk let niet op collega’s of
concurrenten die hetzelfde als
Simian proberen te doen. “We kijken
voor voorbeelden buiten onze eigen
omgeving, buiten de grafische
bedrijven. Denk aan de Amazon’s

Voor Verdonk zijn de drukpersen
noch de klant het belangrijkst. Alles
draait bij Simian om data. “We testen
onze verkoopsites tot op het kleinste
detail. Klanten komen bijvoorbeeld
willekeurig op een A- of een B-site
terecht. Die verschillen onderling
iets van elkaar. Dat kan een klein
verschil in prijs zijn, een iets andere
formulering van de tekst of het
gebruik van een andere kleur. Omdat
we zoveel gebruikers hebben, zien
we wat goed en wat minder goed
werkt. Op basis van die gegevens ga
je steeds verder met het zoeken naar
een optimale verkoopsite.”

Producten die
daadwerkelijk aanslaan
De vraag is dan ook of een grafisch
bedrijf nog wel zonder data kan.
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https://www.printpakt.nl/23okt

van deze wereld, of dichter bij huis:
een bedrijf als Coolblue. Deze
bedrijven komen met dingen die we
niet kennen uit de grafische wereld.
Dat maakt het zo interessant.”
De belangrijkste les die Gerwin
Verdonk leerde, is dat je als bedrijf
vooral zelf met data aan de slag moet
gaan. “Besteed niet alles uit, maar
ga zaken systematisch onderzoeken
en testen. Kijk wat werkt en wat niet.
En doe dat vooral zelf.”

PRINT PAKT EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

onderdeel van de groeistrategie van
onze datagedreven portals.”

Verdonk: “Het kan, maar het wordt
dan wel heel moeilijk. Juist door het
gebruik van data zijn wij hard gaan
groeien. Als je geen data gebruikt,
dan doe je in mijn ogen eigenlijk
maar wat. We zien op basis van de
data naar welke producten vraag
is. Daar gaan we dieper op in. We
weten voordat we een nieuw product
lanceren of dat daadwerkelijk zal
aanslaan bij onze klanten. Hier
baseren we uiteindelijk ook onze
investeringen op. We weten zeker
dat een machine kan renderen
omdat we weten hoeveel klanten
producten daarvan gaan bestellen.”

Event Sneak Preview Op De Toekomst

Docent
Ronald
den Bekker
over de
leerlingen
van SintLucas

De werknemer van de

toekomst
Wie vooruitkijkt naar de toekomst moet al snel nadenken over
de mensen die de toekomstige taken moeten uitvoeren. Docent
Ronald den Bekker geeft op het SintLucas in Eindhoven elke dag
les aan mensen die na hun opleiding mogelijk in de grafische
bedrijfstak terechtkomen. Tijdens de KVGO-bijeenkomst in
Eindhoven vertelde hij over de werknemer van de toekomst.
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Van de duizenden leerlingen op
het SintLucas volgen enkele
tientallen een grafische opleiding.
Ze kunnen er hun hart ophalen,
want de school is goed voorzien van
grafische productieapparatuur en er
is aandacht voor alle niches van de
sector, zoals bijvoorbeeld de signen verpakkingsindustrie. Ronald
den Bekker heeft een grafische
achtergrond en is verbonden aan
het SintLucas als docent Digital
Publising. Daarnaast is hij benoemd
tot Adobe Education Leader, wat
hem helpt om de ontwikkelingen op
softwaregebied op de voet te volgen.
Den Bekker: “Eigenlijk geef ik de
opleiding Allround DTP. We noemen
het Digital Publishing, omdat we
er ook het werken voor mobiele
apparaten en beeldschermen aan
hebben toegevoegd.”

Sinds 2003 is hij actief in het
grafische onderwijs, en door de
jaren heen kreeg hij een goed
beeld van de wensen en behoeften
van de leerlingen. Op SintLucas
leren de studenten zelfstandig te
werken, aldus Den Bekker. “Bij
opdrachten is het zaak dat ze zelf
ontdekken hoe iets werkt. We leren
ze bijvoorbeeld over verpakkingen,
door ze een bestaande verpakking
uit elkaar te laten halen. Vervolgens
moeten ze de verpakking opnieuw
ontwerpen met het tekenpakket
op hun computer. Die tekening
wordt daarna met de snijplotter uit
karton gesneden en door de student
in elkaar gezet. Op die manier
doorlopen ze het hele proces.”

Flexibele opstelling

werknemers. De papierkennis
van jongeren blijft achter en ook
de kennis om een PDF te maken
die geschikt is voor drukwerk met
afwijkende inkten ontbreekt. Den
Bekker: “Toch leren we de studenten
hier wel degelijk over dit soort
zaken. Maar de mogelijkheden
om drukwerk te maken en de
verscheidenheid aan papiersoorten
is groot. Er is steeds meer
specialistische kennis nodig.”
Voor leerlingen van creatieve
opleidingen is de wereld er niet
overzichtelijker op geworden. De
grafische en communicatie-industrie
zijn de laatste decennia enorm
veranderd. De ontwikkelingen
gaan steeds sneller en het is dan
ook de vraag of de opleidingen het
razende tempo kunnen bijhouden.
Hoe zorgen de docenten van
SintLucas ervoor dat de lesstof die

Tijdens de presentatie kwamen er
ook vragen uit de zaal over nieuwe
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ze aan leerlingen uit het eerste jaar
geven nog steeds actueel is op het
moment dat ze de school verlaten?
Den Bekker: “Van de leerlingen
wordt verwacht dat ze zich flexibel
opstellen. Het takenpakket in de
bedrijven verandert voortdurend en
dat geldt zeker voor de grafische
werkvloer. Op deze school leren we
ze hoe ze hier mee om moeten gaan.
De leerling is straks voorbereid
op een veranderende wereld. Ze
weten dat ze goed om zich heen
moeten kijken om erachter te
komen wat werkgevers en klanten
willen. Het gaat erom zelf iets te
ondernemen om nieuwe technieken
en mogelijkheden naar je toe te
trekken.”

PRINT PAKT EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

Zelfstandig werken

Ronald den Bekker (l)
in gesprek met
Alex Kunst
van Print Pakt.

Event Sneak Preview Op De Toekomst

Nieuwe
klanten
dankzij
LinkedIn
Perry van Beek over
de kracht van social selling
Een nieuwe klant haal je niet meer binnen door
op de deurbel te drukken; dat weet elke verkoper.
Social selling-expert Perry van Beek presenteerde
tijdens de KVGO-bijeenkomst in SintLucas in Eindhoven
zijn recept voor succesvol zakendoen: contact maken
via LinkedIn. En dat vereist subtiliteit.

A

an het eind van zijn
presentatie vertelde Van
Beek over een vakantietrip
door Frankrijk, waarbij
zijn auto plotseling in
een slip raakte. Van Beek hapte
naar adem, terwijl de kinderen op
de achterbank zaten te juichen. De
anekdote illustreerde de situatie van
de verkoper: wat voor de een als een
gruwelijke verandering is, ervaart de
ander juist als opwindend.
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Voordat hij aan zijn praktische tips
begon, nam Van Beek de tijd om het
publiek te overtuigen van de noodzaak
om klanten op een andere manier te
benaderen. Die klant is namelijk met
zijn tijd meegegaan en communiceert
bij voorkeur via internet. Uit onderzoek
blijkt dat het vertrouwen in verkopers
enorm is gedaald en op spontaan
bezoek stelt niemand meer prijs.
Als de klant eenmaal zelf op een
verkoper afstapt is hij meestal goed
geïnformeerd. Hij kan immers
uitgebreid onderzoek doen naar
producten en prijzen van verschillende
aanbieders. De verkoper moet dus
op zoek naar een nieuwe manier om
waarde toe te voegen.

notitie toe, waarin je aangeeft waarom
je contact wilt maken. En stuur weer
een bericht als iemand je toelaat tot
zijn contactenlijst.”

Ongeschreven omgangsregels
Indirect biedt LinkedIn toegang tot
vrijwel elke professional in Nederland
en daarbuiten. De wereld van
social media kent echter zijn eigen
ongeschreven omgangsregels, waar
maar weinig gebruikers met een
commerciële boodschap rekening
mee houden. Met een paar handige en
eenvoudig uit te voeren aanwijzingen
gaf Van Beek het publiek een inleiding
in social selling. Contacten verzamelen
zonder begeleidend schrijven is
op LinkedIn bijvoorbeeld kinderlijk
eenvoudig, maar het leidt zelden
ergens toe. Van Beek: “Voeg altijd een

Stevig rendement
Zo volgden in rap tempo nog
meer tips die allemaal bijdroegen
aan dezelfde conclusie: social
selling vraagt om toewijding en
tijdsinvestering. De verkoper moet
actief en op maat informatie geven
aan prospects en oppassen dat hij
niet te opdringerig wordt. Van Beek
(niet in dienst bij LinkedIn) brak een
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lans voor de betaalde versie Sales
Navigator, waarmee er veel meer
verkoopinstrumenten beschikbaar
komen. Van Beek: “Je kunt het gratis
uitproberen. Als je er na een maand
nog niets mee hebt bereikt, kun je er
net zo goed mee stoppen.”
Mits op de juiste manier toegepast
kan LinkedIn als verkoopkanaal
voor een stevig rendement zorgen.
De onderzoeksbureaus buitelen
over elkaar heen met rapporten vol
jubelende statistieken. De grootste
uitdaging zit in de mentaliteit van
de verkoper zelf. Die moet de lol
van social selling ervaren, zoals een
automobilist plezier kan hebben
tijdens een slipcursus.

PRINT PAKT EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

Van Beek ontdekte dat social media,
en dan met name LinkedIn, hiervoor
een uitstekend middel is.

Overzicht Videoverslagen uit Eindhoven

Print Pakt Live, The Movie
Print Pakt Live Eindhoven 2018 is voorbij, maar gelukkig hebben we de beelden nog.
Het Print Pakt-team filmde er stevig op los en deed dagelijks verslag op de website
en social media, waarbij we dit jaar ook andere locaties op Dutch Design Week
verkenden. Pak de smartphone erbij, scan de QR-code en geniet nog een keer mee
van de hoogtepunten van Print Pakt Live Eindhoven en Dutch Design Week 2018.

Alles uit de kast voor
grafische industrie

Na maanden voorbereiding gaat op
zaterdag 20 oktober 2018 Print Pakt Live
op Dutch Design Week in Eindhoven van
start. Joost Swarte tekende en ontwierp.
Schilderen, timmeren en sign aanbrengen
verandert de Black Box in Strijp S in de
Swarte Doos. Duizenden ontwerpers en
geïnteresseerden maken – opnieuw –
kennis met de kracht van print.
Andersom ontmoeten grafici ontwerpers.
https://www.printpakt.nl/20okt

De eerste kaarten gaan op de bus

De Op De Kaart-actie op Print Pakt
Live is – opnieuw – een geweldig
succesnummers. Duizenden kaarten
vinden hun weg naar het publiek.
Honderden gaan op de post naar
vaak internationale bestemmingen.
De eerste lichting is geschied op
maandag 22 oktober.
Trudy Dorrepaal neemt bezoekers
mee op een reis langs bijzondere
boeken. De Nederlandse Vereniging
van Handboekbinders bezoekt de
Swarte Doos in Eindhoven.
https://www.printpakt.nl/22okt

bezoeken ’s morgens SintLucas, waar het
KVGO een inspirerende ‘sneak preview op de
toekomst’ aanbiedt. Tijdens de ochtendsessie
staan Gerwin Verdonk (Simian), docent
Ronald den Bekker van SintLucas en Perry
van Beek (Social.One) op het programma.
‘s Middags is het de beurt aan Erik
Timmermans en Rob Wilders met duurzaam
drukwerk. Plus onverwacht bezoek.
https://www.printpakt.nl/23okt

Print Pakt Live zoekt design-prijzen
in de parkeergarage
en vindt gebonden boekjes

Op bezoek bij Graduation 2018

Print Pakt bezoekt op zondag
21 oktober Graduation 2018 in de
Campina-fabriek. Een nieuwe locatie.
Groot, meeslepend en goed voor
een glimp van de toekomst.
https://www.printpakt.nl/21okt

Sneak Preview bij SintLucas,
duurzame boeken en
onverwacht bezoek

De Dutch Design Week verwelkomt
op dinsdag 23 oktober zo’n honderd
grafische ondernemers. KVGO-leden
en leden van CMBO, ZSO en Fespa

Print Pakt gaat op woensdag 24 oktober in
het Veem-gebouw op Strijp-S op bezoek bij
de genomineerden voor de Dutch Design
Awards. Ruud Bosch (Wihabo) printte en
Ilse Schrauwers (Isontwerp.nl) ontwierp het
Jaarverslag 2017 van het KVGO. “We kwamen
allemaal uit onze comfortzone”. Bart Lauwaert
verklapt het geheim achter koudfolie.
https://www.printpakt.nl/24okt

Print Pakt Live neemt na negen
dagen grafisch feest afscheid
van Eindhoven

Print Pakt Live ontvangt Opmeer,
Joost Swarte komt langs

Boy Opmeer neemt op donderdag 25 oktober
36 creatieven mee uit Den Haag. Joost
Swarte spreekt voor een uitpuilende Black
Box. Ed en Alex ontdekken op Sectie C een
klassieke stopcilinder uit 1906.
https://www.printpakt.nl/25okt

Print Pakt Live naar ‘Dutch
posters’ in het Van Abbemuseum

Op vrijdag 26 oktober wordt het boek
Dutch Posters gepresenteerd in het
Van Abbemuseum in Eindhoven.
https://www.printpakt.nl/26okt-posters

Print Pakt Live maakt oversteek naar Klok-gebouw,
design-studenten niet blij

Print Pakt Live stretcht, brengt tabs
aan en hoe communiceer je met je
drukker?

Grafisch ontwerpster Suze Swarte vertelt op
Print Pakt Live enthousiast over haar drukker.
Stefano van der Knaap van Lenoirschuring,
ook in de Black Box op vrijdag 26 oktober,
neemt klanten mee. Erwin Koerts van
Aeroprint stretcht. Chris Altorffer van
NPN Drukkers weet alles van tabs.
https://www.printpakt.nl/26okt

Driehonderd meter lopen in Eindhoven
en je staat in het Klok-gebouw met zijn
lange rijen voor de ingang. Katja Lucas
van DDW kijkt op zaterdag 27 oktober
al voorzichtig terug. Opmerkelijk
welbespraakte ontwerpers proberen
oplossingen voor grote en kleine
problemen te bedenken. Maar
huisvesting is in de lichtstad voor
studenten steeds lastiger.

Halloween inspireert Marco van der Krogt
(De Bink). Marchelma van Breugel (Snpr)
rafelt papier uit elkaar.
Alex vergist zich in de wintertijd,
waarna het op zondag 28 oktober tijd
is om afscheid te nemen van Print Pakt
Live op de Dutch Design Week 2018 in
Eindhoven.

https://www.printpakt.nl/28okt

Kijkcijfers
(bij het ter perse gaan van deze publicatie)
Kijktijd YouTube 21 oktober – 6 november:
1.348 minuten
Gemiddelde weergaveduur YouTube:
1,55 minuten

https://www.printpakt.nl/27okt
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Afspeellocaties:
YouTube:
71 procent
YouTube-links in externe websites:
29 procent
LinkedIn:
14.001 views, 228 likes
Facebook:
2.994 views, 152 likes

Presentatie Milieuvriendelijk drukwerk

Groen boek over
duurzaam uitgeven
Stimulering van kennisoverdracht en samenwerking
Duurzaamheid is een sleutelwoord tijdens Dutch Design Week.
Geen betere plek denkbaar dus om het boek ‘Duurzaam
Uitgeven’ te presenteren. Een boek dat bovendien ter plekke
als eerste een groen-labelaccreditatie van Eco Labeling
System (ELS) ontving.
Overal in Eindhoven zagen we dat
duurzaamheid nu het uitgangspunt
is van de meeste nieuwe ontwerpen
en werkwijzen. Zo verwerkte
Het FrietHoes op het Ketelplein
de restanten aardappel van het

patatsnijden tot een borrelsnack.
Modemerk Explicit Wear had
kauwgum van de Amsterdamse
straten geschraapt om er trendy
GumShoe sneakers van te maken.
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De Like Leather-expositie in Yksi liet
duurzame alternatieven zien voor
leer, zoals palmleer, vissenleer en
koffiedik, dat verwerkt was in de kaft
van een notitieboekje.
In deze omgeving waar het broeide
van ideeën over duurzamere
manieren van produceren,
presenteerde kennisplatform
Papierenkarton.nl het boek
Duurzaam Uitgeven. Op Print Pakt
Live overhandigde directeur

Erik Timmermans het eerste
exemplaar aan KVGO-voorzitter
Cees Verweij en Peter Stadhouders,
directeur van de Mediafederatie.
Duurzaam Uitgeven vat de lessen
die geleerd zijn tijdens de eerdere
projecten Duurzaam Boek en
Duurzaam Tijdschrift samen in
tips en adviezen om print verder te
verduurzamen. Deze twee projecten
liepen in de periode 2010-2016,
en Timmermans presenteerde
de bevindingen ervan ook tijdens
eerdere edities van Print Pakt Live
in zowel Gorinchem als Eindhoven.

50 PROCENT CO2-REDUCTIE

“Het doel van het boek is kennisoverdracht, ketensamenwerking
stimuleren en het creëren van
bewustzijn. Het klimaat verandert
en de grondstoffen raken op.
Duurzamer handelen is noodzaak,”
stelt Erik Timmermans. In het boek
zijn interviews opgenomen met
ketenpartners over hun eigen kennis
van en ervaring met verduurzamen
van print.

Op de website van Papierenkarton.nl
is te lezen dat onderzoek tijdens
de projecten Duurzaam Boek en
Duurzaam Tijdschrift naar de
footprint van bestaande boeken en
tijdschriften, leidde tot een aantal
aanbevelingen om te verduurzamen.
Door deze aanbevelingen op
te volgen bij de productie van
vergelijkbare, nieuwe boeken en
tijdschriften, leverde dat een CO2reductie op tot, in een enkel geval,
ruim vijftig procent. Zorgvuldig
afwegen welk communicatiekanaal
het gevraagde doel het beste dient,
gecombineerd met een duurzame
keuze van papier en verwerking,
kan veel milieuwinst opleveren. Het
reduceren van materiaal, transport,
energie en afval zorgt, samen met
gebruik van duurzamere energieen materiaalalternatieven, voor een
lagere milieu-impact van print.

Label duidt milieu-impact
Uiteraard werd het boek Duurzaam
Uitgeven zelf state-of-the-art
duurzaam geproduceerd, zoals
Rob Wilders tijdens Print Pakt
Live op DDW onderschreef.

Peter Stadhouders van directeur van de
Mediafederatie ontvangt het boek Duurzaam
Uitgeven van Erik Timmermans.
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Wilders is initiatiefnemer van een
ecolabelsysteem voor drukwerk
en directeur van ELS Nederland.
“We helpen de creatieve industrie
bij het nemen van beslissingen op
het gebied van duurzaamheid en
circulariteit van gedrukte media.”
Als hulpmiddel om de milieu-impact
van print te verlagen, heeft ELS
een kennisdatabank ontwikkeld
waarin men de samenstelling van in
Nederland verkrijgbare substraten
kan opzoeken. Deze database
wordt begin 2019 opengesteld
voor professionals uit de creatieve
industrie. Met het Eco Label Systeem
wordt de milieu-impact van gedrukte
media geduid met de labels A tot en
met G: donkergroen (A) staat voor
de laagste milieubelasting en het
donkerrode label (G) voor de hoogste.
Het boek Duurzaam Uitgeven
kreeg een groen B-label opgeplakt.
Een A-label zat er niet in door het
gebruik van verschillende soorten
– en niet uitsluitend post-consumer
recycled – papier. “Een B-label is
een prachtig resultaat”, stelde Erik
Timmermans tevreden vast.

PRINT PAKT EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

< KVGO-voorzitter Cees Verweij
neemt het boek Duurzaam Uitgeven
in ontvangst uit handen van
Erik Timmermans, directeur
papier en karton.

Overzicht Fotoreportage Print Pakt Live

Strak in het gelid
wachten de Best
Verzorgde Boeken
op wat komen gaat.

Print Pakt Live
in beeld
Negen dagen lang ontving
Print Pakt Live in de
Swarte Doos duizenden
bezoekers. Zij maakten –
soms opnieuw – kennis met
drukwerk. “Ik had hier mijn
dag moeten beginnen”,
zei een bezoekster. “De
beste interactieve stand
van de hele Dutch Design
Week”, riep een meneer die
kaarten bleef schrijven. Een
compacte fotografische
impressie van negen even
hectische als mooie dagen.

Met respect kijken naar en bladeren door
De Best Verzorgde Boeken van Nederland.
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Een presentietafel
vol spetterend
drukwerk.

Joost Swarte lijnt
voor de opening
van de Swarte
Doos de iconen
van de grafische
industrie uit tot op
de laatste cicero.

Volle bak tijdens
de Sneak preview
op de toekomst in
SintLucas.

Het is zo druk in de Swarte Doos dat kaarten
worden geadresseerd in de vensterbank.

Onmisbaar
passe-partout
voor wie verder
wil kijken.

Mooi najaarsweer. De zon projecteert in
de Black Box een onverwacht extra logo.
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Trudy Dorrepaal nam haar aandachtig gehoor mee op een reis
langs schitterende boeken en verzorgde een masterclass zwart/wit.

Event Dutch Design Week 2018 in vogelvlucht

© Dutch Design Week. Foto: Max Kneefel.

Opnieuw
meer
publiek
bij DDW

Blik
op de
toekomst

Dutch Design Week (DDW) maakte, dankzij de aanwezigheid
van maar liefst 2.600 (inter)nationale ontwerpers, verspreid over
120 locaties, van Eindhoven weer ‘hét lab voor de toekomst’.
De 17e 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. De DDW-organisatie
kijkt tevreden terug: “DDW18 toont het toekomstbeeld
in conceptuele en technologische innovatie maar ook in
vernieuwing van ambachten en systemen.”
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“Als wij het niet doen, wie dan wel?”
DDW18 bracht onder het motto
If not us, then who? een eerbetoon
aan ontwerpers: “Zij bedenken
oplossingen, creëren innovaties,
zijn vooruitstrevend, maken zaken
tastbaar en functioneel. Het is
aan ons allemaal om creatieve
oplossingen te omarmen en te
stimuleren. Samen bepalen we hoe
de wereld eruitziet.” Misschien wel
het sterkste voorbeeld van deze
insteek vormde de MX3D Bridge,
de eerste stalen brug ter wereld

©Dutch Design Week. Foto: Cleo Goossens.

© Dutch Design Week. Foto: Cleo Goossens.

die 3D geprint is door robots.
Het project van Joris Laarman
Lab en MX3D werd getoond op het
Ketelhuisplein op Strijp-S en werd
door het publiek beloond met de
Public Award van Dutch Design
Awards. De vakjury was eveneens
enthousiast: “De schaalsprong in

het onderzoek naar 3D-printing
opent definitief de deur voor andere
(grote en/of publieke) toepassingen
in architectuur en metaalindustrie.
De jury is daarom benieuwd tot
welke na- en opvolging dit zal
leiden.” De brug zal in Amsterdam
over de gracht aan de Oudezijds
Achterburgwal worden geplaatst.

Een van de locaties waar tijdens
DDW steevast al een glimp van de
toekomst zichtbaar wordt, is het
Klokgebouw op Strijp-S. Daar vond
onder meer voor de vierde maal op
rij Mind the Step plaats, de plek voor

© Dutch Design Week. Foto: Max Kneefel.
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© Dutch Design Week. Foto: Cleo Goossens.

Klokgebouw

PRINT PAKT EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

<
Programmamanager
Katja Lucas van Dutch
Design Week: “Weer
meer bezoekers dan
vorig jaar.”

technologisch georiënteerd ontwerp
op basis van wetenschappelijk
onderzoek. Studenten van drie
technische universiteiten in
Nederland: TU/e, TU Delft en
Universiteit Twente toonden er hun
ideeën en plannen voor – om maar
wat voorbeelden te noemen – de
autonoom rijdende auto, intuïtief te
bedienen audio thuis en het betonprinten van hele woonwijken. Het
Klokgebouw bood in hal 1 tevens
een centraal podium waar dagelijks
lezingen en talkshows plaatsvonden
en ook in het in hal 3 opgebouwde
ABN AMRO House verzorgde de
hoofdsponsor een uitgebreide serie
presentaties en workshops.

Event Dutch Design Week 2018 in vogelvlucht

© Dutch Design Week. Foto: Boudewijn Bollmann.

Graduation 18
verbreedt horizon
De expositie van alle afstudeerprojecten van de Design Academy
Eindhoven (DAE) is een jaarlijkse
DDW Must See. Voor het eerst vond
de tentoonstelling niet in thuisbasis
deWitteDame plaats, maar op een
nieuwe en veel grotere locatie, de
oude melkfabriekshallen van Campina:
“Het werk krijgt er de ruimte om vrijuit
te vertellen hoe deze jonge groep
ontwerpers de horizon van hun vak
tracht te verleggen.”

Jan-Willem van der Looij van Mizdruk
bij zijn stopcilinder pers.

© Design Academy
Eindhoven. Foto:
Femke Rijerman.

De ruim 200 afstudeerprojecten,
gegroepeerd rond thema’s en
richtingen als ‘Man and Mobility’,
‘Man and Communication’,
‘Contextual Design’ en ‘Information
Design’ maakten duidelijk hoe breed
het terrein en de invloed van design
op de maatschappij is. Dat ook het
grafisch product daar nog altijd een
vast onderdeel van is, liet onder
andere boekontwerpster Annike
Felder zien. Zij maakte vijf boeken
die samen de Encyclopaedia on the
Human Obsession with Absolute
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Knowledge vormen. De gezamenlijk
ruim 2.500 pagina’s documenteren
een Google-zoekopdracht en laten
zien hoe de zoekmachine informatie
organiseert.

Sfeerproeven op Sectie C

© Dutch Design Week. Foto’s: Boudewijn Bollmann.

Bij elke nominatie mocht de
bezoeker de omschrijving van de
inzending van een voorgedrukt blok
afscheuren. Aan het einde van de
wandeling werden de verzamelde
pagina’s ter plekke ingebonden
tot een handzaam boekje. Op die
manier bevatte de catalogus per
bezoeker geen pagina te veel.
De uiteindelijke publieksfavoriet
stond niet in het Veemgebouw,
maar op het Ketelhuisplein: de
eerdergenoemde MX3D Bridge.
Net als bij de overige exposanten
in het Veemgebouw stonden de
inzendingen van Dutch Design

Awards grotendeels in het teken van
duurzaamheid. Vooral op het gebied
van materiaalgebruik viel er veel te
ontdekken.
Ondanks de enorme verscheidenheid
van alle getoonde projecten vormen
de locaties van Dutch Design Week een
logische eenheid. Het verbindende
element is steevast creativiteit en dat
leidt tot inspiratie voor projecten in
de toekomst.

Dutch Design Awards
Bij het kiezen van locaties denkt
de organisatie van Dutch Design
Week graag out-of-the-box. Zo
worden de Dutch Design Awards
al jarenlang gepresenteerd op een
verdieping in de parkeergarage van
het Veemgebouw op Strijp-S. Het
publiek mocht zelf op een favoriet
stemmen en dan bij voorkeur op
papier. Het is de beste manier om
te voorkomen dat de deelnemer
met de grootste online-vriendenkring
automatisch in de prijzen valt,
aldus de organisatie.
© Dutch Design Week. Foto: Tim Geurtjens
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© Dutch Design Week. Foto’s: Max Kneefel.

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.
Het grafische hart gaat onmiddellijk
sneller kloppen wanneer je de
ruimte van Mizdruk betreedt.
Jan-Willem van der Looij, het
creatieve brein achter Mizdruk,
specialiseerde zich in letterpress
en had zelfs een primeur met
zijn nieuwste investering: een
beeldschone stopcilinder uit
begin vorige eeuw. Het werk dat
Van der Looij met zijn machines
produceert is even eigenzinnig
als bijzonder.
Iets verderop op het terrein
presenteerde ontwerpster
Anne Ligtenberg, onder grote
belangstelling, haar uitgave Het
Dyslexie Boek. Met stansvormen,
typografie en andere grafische
technieken geeft Ligtenberg
inzicht in de wereld van mensen
met Dyslexie.

Boekpresentatie Dutch Posters

< Ontwerpster Janneke Smale
aan het woord bij de presentatie
van Dutch Posters.

Emotioneel eerbetoon
aan AntHon Beeke

Dutch
Posters
in Van
Abbe
Dutch Posters werd tijdens DDW in
Nederlandse affichemakers behoren
het Van Abbemuseum gepresenteerd.
tot de fakkeldragers van ‘Dutch
Vermaarde ontwerpers als Max
design’. In het boek Dutch Posters is
een selectie van 350 topstukken uit de Kisman, Thomas Widdershoven en
afgelopen twintig jaar samengebracht. Jona Rotting brachten er een ode
aan het fenomeen affiche – door
Rotting treffend omschreven als dé

Collectief zorgcontract
met korting op
gezondheidsoplossingen!
Gezond Ondernemen begint met
een collectief zorgcontract
Met een goede zorgverzekering voor uw medewerkers
bent u verzekerd tegen onnodige financiële risico’s die
betrekking hebben op gezondheid. Met een collectief
zorgcontract biedt u uw medewerkers en hun
gezinsleden korting op hun zorgpremie. En u krijgt
korting op de gezondheidsoplossingen van Present!
Light. Met 15 online workshops en trainingen die uw
medewerkers fit en vitaal houden. Op zk.nl/kvgo leest u
meer over de voordelen van een collectief zorgcontract.

manier om ‘een groot verhaal
binnen een paar secondes binnen
iemands hoofd te krijgen’. Maar
ze herdachten er uiteraard ook
de enkele weken voor DDW
plotseling overleden ontwerper
Anthon Beeke. Op verzoek van
de Amsterdamse ontwerpers
Janneke Smale [foto] en Omar
Saiid, die het initiatief namen
voor Dutch Posters, verrichte
Beeke de selectie voor het boek
uit ruim 3.500 werken. Door zijn
dood, vlak na de goedkeuring
van alle drukproeven, is het boek
volgens de makers nu “tevens
een postuum eerbetoon aan een
van de beste na-oorlogse afficheontwerpers van Nederland”. Het
eerste exemplaar werd door
een geëmotioneerde Lidewij
Edelkoort, partner van Beeke, in
ontvangst genomen.

DE KVGO PAKKETPOLIS
Verzekeringspakket voor de graﬁsche industrie

Na een uitgebreide selectie heeft Het Koninklijk
Verbond van Graﬁsche Ondernemingen Mutsaerts
gekozen als verzekeringspartner. Voor het KVGO
hebben wij een maatwerk verzekeringspakket
ontwikkeld dat aansluit bij de speciﬁeke risico’s
voor de graﬁsche sector.
All-risk brandverzekering
• Gebouwen of huurdersbelang
• Kantoor- en bedrijfsinventaris
• Goederen
• Bedrijfsschade
Technische verzekeringen
• Machinebreuk
• Machinebreukbedrijfsschade
• Computerapparatuur
Aansprakelijkheidsverzekeringen
• Bedrijfsaansprakelijkheid
• Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen
• Bestuurders en commissarissen aansprakelijkheid
Overige verzekeringen
• Collec�eve ongevallenverzekering
• Wagenparkverzekering
• Rechtsbijstandverzekering
• Cyberverzekering
Voor alle leden vergelijken wij graag de huidige verzekeringen
met het KVGO pakket. Met een analyse brengen wij de dekkingsverschillen en het premievoordeel in kaart. Interesse?
Neem dan contact op met Guido Kuitert via 013 - 594 28 28
of stuur een e-mail naar gkuitert@mutsaerts.nl

WWW.MUTSAERTS.NL/KVGO

creëer kansen
voor:

nieuw beschikbaar talent
BBL grafisch operator
doorgroei huidig personeel
Grafisch technische trainingen
Leidinggeven / Crossmedia
Advies personeelsontwikkeling
en duurzame inzetbaarheid
Bel ons voor advies en
subsidieregelingen.
0318-539129

0318 -53 91 29 | 0318 - 53 91 39
www.goc.nl | www.C3werkt.nl

