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Amstelveen naar Schiphol-Rijk was zo goed voorbereid
dat deze – zeker voor het overgrote deel van de leden geruisloos verliep. Met de verhuizing legden we in de
communicatie met onze leden andere accenten.
De wat verwarrende, want dubbele aanduiding
‘Koninklijke’ werd geschrapt. De huisstijl opgefrist met
kleurige hexagonen. De grootste slag maakten we eind
vorig jaar met een totaal vernieuwde website. Voorheen vooral gericht op nieuws uit de vereniging, nu een corporate website waar
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leden – en niet te vergeten potentiële
leden – in één oogopslag de belang-
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en Kernnieuws. Papier kan niet achterblijven. De titel van Kernnieuws mocht na
twee decennia wat compacter. Logischerwijs kom
je dan voor een verenigingsblad tot de Kernn. Ook in
deze uitgave zijn vanaf nu de kenmerkende elementen
van de huisstijl – de kleurige hexagonen – terug te vinden. Daarmee ronden we de vernieuwing van de communicatieproducten af, maar zijn we er nog niet. Zoals
bekend is op basis van eerder onderzoek bureau Berenschot aan de slag gegaan om de wensen van de leden
te inventariseren en daarmee het fundament te leggen

Colofon

voor een KVGO dat toekomstbestendig is. Kwantitatief
en kwalitatief onderzoek moeten – samen met de
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Magazijn te Amersfoort doorgenomen. We weten het
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wel, maar het blijft opmerkelijk hoe snel zo’n jaar voor-
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Productie

bij vliegt. De vereniging staat – opnieuw - spannende

ISSN: 1389-8035

MullerVisual, Mijdrecht

tijden te wachten. Daarvan doen we onder andere

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk

verslag in deze vernieuwde Kernn.

per aangetekend schrijven vóór 31 december van enig
kalenderjaar.
Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het
daaropvolgend kalenderjaar. De schriftelijke opzegging kan
worden gericht aan drs. F.J. Bakkes, directeur Koninklijke
KVGO, Postbus 220, 1180 AE Amstelveen.
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Wolfgang Gielissen,
Hoofdredacteur

Noteer de datum:
Woensdag 16 mei Ledenraad in Amersfoort
De Ledenraad van het KVGO vindt op 16 mei plaats in Het Oude Magazijn te Amersfoort. De belangrijkste onderwerpen:
toespraak van Cees Verweij, heroriëntatie met Berenschot, Grafimedia cao, verkiezing bestuur en de conceptjaarrekening 2017.
De agenda loopt vol met tal van interessante onderwerpen. Zo zal er

Het Oude Magazijn - gebouwd in 1904 - is een van de aansprekende

verder aandacht zijn voor het Jaarverslag 2017 van de vereniging.

industriële locaties van Amersfoort. Een monumentaal pand met een

Daarnaast – indien de tijd dat toelaat – de stand van zaken rond de

mooie lichtinval en een warm interieur dat leunt op rustieke kleuren

Privacywet AVG die op 25 mei officieel ingaat en de pensioenen.

en natuurlijke materialen.

Deze keer is als locatie gekozen voor Het Oude Magazijn in Amersfoort. Prima bereikbaar met auto en openbaar vervoer, centraal in

Het adres om nu al vast te noteren:

het land en parkeren vormt geen probleem.

Het Oude Magazijn, Soesterweg 310F, 3812 BH Amersfoort.

Strategische heroriëntatie KVGO
ondersteund door Berenschot
Het KVGO is, samen met consultancybureau Berenschot, bezig met een strategische heroriëntatie op zijn rol en taken voor
de leden. Een breed onderzoek per e-mail en kwaliteitsonderzoek met ledenpanels en voormalig leden vormen de basis.
KVGO-directeur Fons Bakkes riep op om aan het onderzoek mee te

Onderzoek

doen. “Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van de wensen

Het onderzoek van Berenschot spitst zich toe op drie vragen. Wat wil

en ideeën die er zijn, is het van groot belang dat wij zoveel mogelijk

het KVGO in 2023 zijn? Welke activiteiten en functies moet het KVGO

respons krijgen op de vragenlijsten. Met behulp van de antwoorden

bieden aan zijn leden? Hoe moet het KVGO georganiseerd worden?

ontwikkelen wij een strategisch plan voor de toekomst, dat recht

Berenschot is bovendien op zoek naar antwoorden op de volgende

doet aan de eisen van deze tijd en waar zowel KVGO-leden als

vragen. Hoe worden de huidige taken en dienstverlening van het

potentiële nieuwe leden zich in herkennen. Wij houden de leden over

KVGO ervaren? Is de manier waarop het KVGO die taken en diensten

de voortgang van deze heroriëntatie op de hoogte en presenteren de

uitvoert voldoende? Wat zijn de eventuele bestaande wensen

eerste resultaten op de Ledenraad in mei.”

daarover waarin nu nog niet wordt voorzien door het KVGO?
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Personeel & Organisatie

Voorstellennota delegatie Grafimedia cao:
‘Werk krijgen en houden’
Door de cao-delegatie is de afgelopen periode intensief overleg gevoerd over de voorstellennota van werkgevers voor de komende
cao-onderhandelingen. Bij dit proces is de cao-klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de ledenkring, betrokken.
De voorstellennota is klaar en naar de vakbonden verstuurd.

Krimpende omzet

“We hebben in de nota duidelijk aangegeven dat de situatie in de

De nota kwam tot stand tegen de achtergrond waarbij volgens het

bedrijfstak nog steeds niet florissant is en dat er dus geen ruimte is

CPB de economie in Nederland floreert. “Hopelijk plukken op ter-

voor een arbeidskostenstijging. We vinden wel dat investeringen in

mijn ook de grafische bedrijven daar de vruchten van. Dat is op dit

duurzame inzetbaarheid noodzakelijk zijn. Daarom is gekozen voor

moment echter niet het geval. De jubelverhalen over de Nederlandse

het centrale thema ‘Werk krijgen en houden’, zegt Richard van den

economie en de ruimte die allerlei kopstukken zien voor loonsver-

Berg, voorzitter van de cao-delegatie.

hoging gaan in onze branche niet op. De vraag naar drukwerk valt
structureel terug, mede door de digitalisering, en veel bedrijven

Duurzame inzetbaarheid

kampen nog steeds met flinterdunne marges. Volgens het CBS

“De werkgevers hebben te maken met toenemende concurrentie,

kende onze branche in het derde kwartaal van 2017 een omzetdaling

risico’s en onzekerheden. Daarom zijn in de nota een aantal voor-

van 8,6% en zijn de prijzen met 0,4% gedaald. Op basis van het door

stellen opgenomen waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker

ABN Amro gepubliceerde rapport ‘Stand van TMT’ wordt verwacht

wordt om mensen in dienst te nemen en te houden. Tegelijkertijd

dat in 2018 de omzet met één procent zal krimpen. In 2017 zijn meer

zal er meer aandacht moeten zijn voor de verbetering van de duur-

faillissementen uitgesproken dan in 2016. Een teken aan de wand

zame inzetbaarheid van werknemers bij de eigen werkgever of bij

is ook dat de werkloosheid weliswaar iets afneemt maar met bijna

toekomstige werkgevers. Scholing is een belangrijk middel om dat

veertien procent in onze branche nog altijd ruim drie keer zo hoog

te realiseren, maar ook het van werk naar werk helpen van mensen

is als het landelijke percentage. Gelet op deze economische cijfers is

bij onverhoopte werkloosheid blijft van groot belang.”

er in onze branche eigenlijk geen ruimte voor een arbeidskostenstijging, maar wij beseffen dat investeringen in – arbeidsmarktgerelateerde - duurzame inzetbaarheid noodzakelijk zijn.” De voorstellen
van de werkgevers zijn nader toegelicht en uitgewerkt in de nota.
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Wijziging wettelijke
regels vakantietoeslag

Roosters!
Vroeger was het misschien zo dat in de bedrijven altijd
maar in dezelfde roosters kon worden gewerkt. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Er zijn veel wisselingen.
Dan kan, helaas, te maken hebben met een afnemende
vraag vanuit de markt. Of juist met een toenemende
vraag waardoor er meer productietijd nodig is. Of het
bedrijf gaat over tot een andere wijze van produceren of
schaft nieuwe productiemiddelen aan. En soms omdat
wordt nagedacht over de vraag waarom de roosters
eigenlijk zijn zoals ze zijn en het antwoord luidt dat het

Per 1 januari 2018 zijn de regels over de vakantietoeslag
gewijzigd. Ook over meeruren moet dan in beginsel vakantietoeslag betaald worden. De wet biedt de mogelijkheid hiervan
af te wijken door de grondslag voor vakantietoeslag op te
nemen in de cao en daar de meeruren niet in te betrekken.

evengoed anders kan. Het wijzigen van werktijden en
roosters kan het beste projectmatig worden aangepakt.
De eerste stap is uiteraard het doen van onderzoek naar
de benodigde werktijden. Het uitgangspunt daarbij is
de productiebehoefte of de klantvraag. Hoeveel
uur van een etmaal moet worden gepro-

In de Grafimedia cao is bepaald dat de vakantietoeslag wordt opge-

duceerd? Zijn ploegendiensten nodig

bouwd over het maand- of periodesalaris, vermeerderd met - indien

of kan worden volstaan met dagdien-

van toepassing - een persoonlijke toeslag en een toeslag conform de

sten? Moet er in de nacht worden

klokurenmatrix. Meeruren en de daarbij behorende toeslag worden in

gewerkt? Gaat de avondploeg door tot

het artikel niet tot de grondslag voor vakantietoeslag gerekend. Voor

23.00 uur of kan om 22.00 uur worden

werknemers die onder de Grafimedia cao vallen hoeft daardoor geen

gestopt? Begint de vroege ploeg om 6.00

vakantietoeslag betaald te worden over meeruren.

uur of is 7.00 uur vroeg genoeg? Is er ruimte voor
zelfroosteren? Als het antwoord op deze vragen helder

Meeruren

is, kan het best passende rooster worden gekozen.

Bovendien geldt per 1 januari 2018 dat de som van loon plus vakantie-

Uiteraard wordt ook de medezeggenschap daarbij

toeslag altijd ten minste 108 procent van het wettelijk minimumloon

betrokken maar heeft geen invloed op de hoogte van de

moet bedragen. Met betrekking tot meeruren zal dit voor bedrijven die

toeslag: dat volgt immers uit de cao. Voor werktijden

de Grafimedia cao volgen niet tot problemen leiden aangezien op basis

buiten het dagdienstvenster geldt de klokurenmatrix.

van de cao voor meeruren een minimale toeslag van 25 procent geldt.

De website van de cao bevat een calculator en op onze
eigen Personeelswijzer staat een handig hulpmiddel

Flexuren

in Excel. Als het rooster rond is en het nieuwe salaris

Deze wetswijziging kan wel van invloed zijn op bedrijven die werken

bekend, worden indien dat salaris lager blijkt dan het

met flexuren. In het geval dat een flexuur in de tijd wordt gewerkt

oude salaris de vakbonden uitgenodigd voor overleg.

waarop geen toeslag volgens de cao toepassing is en het flexuur niet

Tot slot wordt het nieuwe rooster na enige tijd geëvalu-

terug in tijd wordt opgenomen zal over het gewerkte uur minimaal 108

eerd en eventueel als gevolg daarvan bijgesteld.

procent van het minimumloon moeten worden betaald. Het is daarom

Het aanpassen van roosters is tegenwoordig een conti-

belangrijk om bij deze flexuren te bekijken of het uurloon boven dit

nu proces. Vragen of opmerkingen? Neem dan contact

wettelijk minimum zit.

op met mij of mijn collega Jordy de Mooij

Meer

weten? Kijk op personeelswijzer.kvgo.nl.

Aukje van het Nederend
Adviseur sociale innovatie cao en arbeidsvoorwaarden
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KVGO-voorzitter Cees Verweij
(links) reikte de KVGO-prijs
uit aan (vlnr) Bertil de Ridder
(VdR druk&print) en Kevin
ten Thij en Gertjan Visser van
Doks Ontwerpbureau.

Totdrukwerk en VdR druk&print
winnen KVGO-prijs
De prijsuitreiking van de Kalenderwedstrijd 2018 in Bodegraven op 22 maart, bood niet alleen een staalkaart van grafisch ontwerp
en innovatie, maar was ook een eerbetoon aan de schoonheid van het papieren product.
De KVGO-prijs ging dit jaar naar de kalender

Vanoost tekende voor het ontwerp van

Met niet aflatende ijver slaagde Paulina de

Laat je voeden en inspireren, een bijzonder

Paperwork 2018. De kalender bestaat uit 13

Nijs erin om 366 grafisch vormgevers en 13

project van VdR druk & print in Nijkerk en

kunstwerken, die ook na het eind van het

grafische bedrijven te laten samenwerken.

Totdrukwerk in Apeldoorn. Deze grafische

jaar niet misstaan aan de muur. De pagina’s

Elke ontwerper creëerde een aparte

bedrijven tonen jaarlijks met hun kalender

zijn geperforeerd, waardoor je ze tot losse

illustratie voor een specifieke dag in het

wat ze aan techniek en creativiteit in huis

prints kunt omtoveren.

tijdloze kalenderboek. Het resultaat is even

hebben. Papier met plantenzaden, warmte-

divers als overweldigend. Een belangrijke rol

en geurinkt en andere uiteenlopende

Divers en overweldigend

was weggelegd voor Melle Hammer, die het

veredelingstechnieken werden op de

De publieksfavoriet was het kalenderboek

boekontwerp voor zijn rekening nam.

kalender losgelaten.

365+1 Days van Stichting Print. Paulina de Nijs,

De Typografie-prijs werd door Paul

de drijvende kracht achter de stichting, kon

Adriaensen van het Plantin Instituut

De prijs, twee fraaie zeefdrukken, werd

door omstandigheden niet aanwezig zijn.

uitgereikt aan Geeke Voortman van

uitgereikt door KVGO-voorzitter Cees

De prijs werd daarom in ontvangst

ontwerpbureau Wie Maakt Het.

Verweij, die het sociale element van de

genomen door ontwerpster Anouk van

De inzending bestond uit een nieuwe editie

kalender roemde. Voor de productie werden

Mil (Milc) en Mike Patist (Boekbinderij

van de Design-agenda, waarvoor Voortman

enkele medewerkers ‘met afstand tot de

Patist), die beiden aan het boek hadden

vorig jaar nog de KW Award ontving.

arbeidsmarkt’ ingezet. De KW Award, de

meegewerkt. Het boek is zonder twijfel

Die bekroning leidde onder meer tot een

algemene prijs voor de beste inzending,

het spectaculairste voorbeeld van grafische

samenwerking met Gianotten Printed

ging naar het Belgische Stockmans

samenwerking van de afgelopen jaren.

Media.

Kalenders. Grafisch vormgeefster Annelies
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Communicatiebranche

Philippe van Ongevalle, directeur generaal

Duurzaam gebruik is een terugkerend

Maar ook de veelzijdigheid van het grafisch

van de Belgische brancheorganisatie

thema geworden, getuige het aantal

productieproces kwam aan de orde. Vanuit

Febelgra reikte de Febelgra-prijs uit aan

kalenders en agenda’s dat tijdloos is, of

het publiek kwam de suggestie om een Ellie

ontwerpster Like Mouton, voor haar

na gebruik als wandversiering kan dienen.

Lust-kalender te produceren.

Bureelkalender, uitgegeven door L.Capitan.

Topfotograaf Marco ter Beek gaf met zijn

KVGO-voorzitter Cees Verweij ging daar

Van de deelnemende studenten vielen Dhoe

kalender Wrapped een voorbeeld van

op in toen hij stil stond bij de innovatieve

Thimothy en Olivier Moeyaert van Artevelde

zo’n tijdloze kalender die als belangrijk

bedrijfstak. “We zagen een kalender zonder

Hogeschool Gent in de prijzen voor hun

promotiemateriaal fungeert voor zijn werk

calendarium, dat als kunstwerk aan de

Ontdekkingsreizigerkaart.

én als fraai beeld aan de muur.

muur kan dienen. Daar is altijd plaats

Om het belang van het grafisch product

voor. Je kunt één kalender maken van Ellie

Eerbetoon

te onderstrepen bracht Bruno Devos van

Lust en haar team. Het kan in elk gewenst

Presentatrice en tv-ster Ellie Lust stelde

Stockmans Kalenders de aanslagen in

aantal en voor een redelijke prijs. Dankzij de

aan het begin van het evenement de voor

Brussel, precies twee jaar eerder, onder

zeggingskracht van papier blijven kalenders

de hand liggende vraag of er nog wel een

de aandacht. “We hebben de taak om op

en agenda’s nog lang bestaan. Daar heb ik

toekomst is voor papieren kalenders en

de een of andere manier een tegenwicht te

alle vertrouwen in.”

agenda’s. De prijsuitreiking ontpopte zich

bieden aan de uitdagingen van deze tijd.

tot een antwoord op die vraag. De 36ste

We zijn met schoonheid bezig. Drukwerk

prijsuitreiking van de Kalenderwedstrijd

zoals wij dat hier allemaal maken, blijft

werd namelijk niets minder dan een

altijd bestaan.”

eerbetoon aan de schoonheid van het
grafische product.
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de winnaars.
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Aandacht voor arbeidsomstandigheden
en werkplezier
In 2017 hebben de sociale partners in de grafimedia met het project ‘Stofwisseling’ aandacht gevraagd voor het werken met
gevaarlijke stoffen en het overstappen naar minder schadelijke alternatieven. Ook in 2018 worden activiteiten verricht om de
arbeidsomstandigheden te optimaliseren en de vitaliteit en het werkplezier van medewerkers te bevorderen.
Danny Wilms, adviseur bij Workbooster en secretaris van de

Wat tot op heden ontbrak, was een korte, praktische brochure

Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) van de de

die aangeeft wat een arbocatalogus en RI&E is, welke onderdelen

ROGB, het permanent overleg van de sociale partners: “Ook dit jaar

en hulpmiddelen zijn ontwikkeld en waar de informatie te vinden

verwerken wij weer aanpassingen in het arbo-instrumentarium

is. Wilms: “De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is wettelijk

(Arbocatalogus en RI&E) om deze actueel en werkend te houden.

verplicht. Ieder bedrijf met werknemers moet een RI&E en een plan

Denk daarbij aan veranderde wet- en regelgeving, nieuwe

van aanpak hebben uitgevoerd. In een RI&E wordt onderzocht of

professionele richtlijnen, softwareontwikkelingen, ontwikkelingen

het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de

in de bedrijfstak of wensen van gebruikers. Daarnaast voeren we in

gezondheid van de werknemers.

2018 een aantal specifieke acties uit.”
De inspectie SZW (vroeger bekend als de arbeidsinspectie)

8

Brochure

controleert of bedrijven zich aan de Arbo-wetgeving houden en een

In de praktijk blijkt dat er - nog steeds - grafimediabedrijven zijn die

actuele RI&E en plan van aanpak hebben. Werkgevers riskeren een

niet op de hoogte zijn van het arboplatform arbografimedia en de

hoge boete bij het niet nakomen van deze wettelijke verplichting.

beschikbare hulpmiddelen en instrumenten. Bovendien is gebleken

Met een korte praktische brochure willen we de ontwikkelde

dat – zodra een bedrijf in aanraking komt met deze hulpmiddelen,

instrumenten nog eens goed onder aandacht brengen bij de

men aangenaam verrast is. De arbocatalogus Grafimedia bestaat

grafische ondernemers. De brochure wordt rond juni 2018 verzonden

uit een reeks documenten die per thema ingaan op de risico’s en

aan alle KVGO leden en daarnaast digitaal geplaatst op de website

oplossingen.

arbografimedia.nl.
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Ondernemen

Voorlichtingsbijeenkomsten
In 2018 organiseren de sociale partners enkele regionaal
georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten. Drie bijeenkomsten
zijn specifiek gericht op het ondersteunen van (kleine) gratische
ondernemingen bij het invullen van hun RI&E. Tijdens deze
workshops gaan de deelnemers onder begeleiding van adviseurs

Aanpassing
De arbocatalogus Grafimedia is een boek met oplossingen
voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de sector. Een van de
thema’s is gericht op psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA
is als arbeidsrisico opgenomen in de arbowet en gaat om alle
arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken.
De belangrijkste daarvan is werkdruk, maar het kan ook gaan
om ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie en
seksuele intimidatie. In de grafimediabedrijjven is werkstress
verantwoordelijk voor ruim een derde van het werkgerelateerde
verzuim. Wilms: “In 2014 hebben wij deze brochure, die deel
uitmaakt van de arboatalogus Grafimedia, geactualiseerd. Inmiddels
hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die vragen
om een aanpassing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de krapte op
de arbeidsmarkt en het aantrekken van goede medewerkers, het
belang om goed presterende medewerkers gemotiveerd aan de
slag te houden, de vergrijzing en de toegenomen maatschappelijke
aandacht voor ongewenste omgangsvormen, zoals blijkt uit de
#MetToo-discussies in de media.

praktisch aan de slag met het invullen van hun bedrijfseigen RI&E.
Wilms: “Dit geeft een impuls aan kleinere ondernemingen om
te starten met het inventariseren van arbeidsrisico’s. Belangrijk,
omdat ook in de Grafimedia een groot aantal bedrijven - net als
in andere branches - nog steeds geen RI&E heeft. Ook in andere
branches zijn goede ervaringen met deze vorm van stimulering.”
Daarnaast wordern er drie regionele voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd over de ontwikkelde Arbo-instrumenten in de sector
en de gewijzigde arbowet- en regelgeving.
Wilms: “Het is alweer enkele jaren geleden dat er namens de sociale
partners enkele informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd over de
branche RI&E en het overige ontwikkelde arbo-instrumentarium.
De grafische sector beschikt sinds februari 2014 over een geheel
nieuwe Arbo RI&E in web-vorm. Sindsdien zijn er verschillende
aanpassingen gedaan, die nog niet allemaal worden benut door de
bedrijven. In deze bijeenkomsten gaan we ook in op de aanpassingen
in de arbocatalogus die dit jaar worden opgeleverd en de wijzigingen
in de Arbowet.

Ook onderzoekt de inspectie SZW of branches (en hun leden) in
hun arbo-instrumenten voldoende aandacht besteden aan het
voorkomen en aanpakken van ongewenste omgangsvormen.

BIJEENKOMSTEN

De sociale partners onderzoeken op dit moment, op welke wijze

De bijeenkomsten zijn gratis te volgen zijn voor KVGO leden.

grafimediabedrijven kunnen worden gefaciliteerd. Dat is zeker in

De sessies over de ontwikkelde Arbo-instrumenten in de sector

grafimediabedrijven van belang, gelet op het grote aantal MKB

en de gewijzigde arbowet- en regelgeving worden voor of na de

bedrijven. De geactualiseerde brochure is– naar verwachting – na de

zomervakantie gepland. Data en inschrijving worden nog bekend

zomervakantie klaar.”

gemaakt via Kernn, de KVGO website en het arboplatform van de
sociale partners www.arbografimedia.nl.
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Steekproef Inspectie SZW
onder 2.800 bedrijven
De Inspectie van het ministerie van

Daarbij controleert de Inspectie op

dienstverleners in orde zijn. Dit in verband

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‘kracht zetten’, repeterende bewegingen,

met nieuwe verplichtingen die gelden voor

(SZW), houdt een steekproef onder

beeldschermwerk en werken op hoogte

de basiscontracten. De arbodiensten die

2.800 bedrijven.

door jongeren. Het onderzoek heeft een

Centraal Beheer heeft gecontracteerd,

‘inventariserend karakter’, maar bij ernstig

hebben dit overigens al met hun klanten

gevaar kan de Inspectie handhavend

geregeld.”

optreden. KVGO-specialist Maarten
Reuderink: “Dit is geen loos dreigement,

Reuderink verzoekt KVGO-leden te melden

zoals bleek bij eerdere inspecties.”

of zij bezocht zijn of zullen worden en of
zij daarbij problemen ondervinden. Is dit

Bijwerken

het geval stuur dan een mail aan Maarten

Reuderink: “Het KVGO raadt aan om de RI&E

Reuderink: info@kvgo.nl onder vermelding

en plan van aanpak bij te werken, mocht dat

‘bezoek Inspectie SZW/ Arbo’. Bij problemen

nog niet zijn gebeurd. Zorg er bovendien

met de Inspectie graag direct bellen met tel.:

voor dat de contracten met de arbodiensten/

020 - 543 56 78.

AVG-Privacywet

KVGO Ledenvoordeel

Voorkom torenhoge boetes!

Een lidmaatschap met gegarandeerd rendement.

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens-

◆ Bespaar op uw kosten!

bescherming (AVG), kortweg privacywet van kracht.

◆ Gratis voucher voor AVG-stappenplan met een

Dat brengt veel – administratieve – verplichtingen mee.

waarde oplopend tot € 1.000,-

Het KVGO ondersteunt de leden hierbij met onder andere

◆ Gratis 3 model AVG -verwerkersovereenkomsten.

modelcontracten en een stappenplan en werkt hierbij

◆ Dienstencentrum Staf Zekerheid concept

samen met het Dienstencentrum.

met kortingen oplopend tot 25%
◆ Overzicht Adviseurs Functionarissen Gegevensbescherming.
◆ Ook van toepassing op uw personeelsadministratie.

Dienstencentrum

020 543 56 88
info@dienstencentrum.com

Het Dienstencentrum is een zelfstandige onderneming.
Het KVGO heeft met deze organisatie een overeenkomst.
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KVGO

020 543 56 78
info@kvgo.nl
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Communicatiebranche

Hoger beroep tegen
Ja/Ja-sticker Amsterdam loopt
Op dinsdag 13 maart heeft de gemeente Amsterdam zich bij het gerechtshof Amsterdam gemeld voor een zogenaamde
‘rolzitting’. Dit naar aanleiding van de dagvaarding van MailDB, Spotta en het KVGO in hoger beroep tegen de
nvoering van de Ja/Ja-sticker in de hoofdstad.
De brancheorganisaties MailDB, Spotta en het KVGO vinden dat het invoeren van de
Ja/Ja-sticker onzorgvuldig is en niet aan gemeenten is, de belangen van winkeliers en
de branche schaadt en is gebaseerd is op onjuiste en niet-bewezen milieuclaims.
In een factsheet houden de brancheorganisaties de feiten tegen het licht.
Binnen zes weken na de rolzitting worden de inhoudelijke argumenten aan
het gerechtshof voorgelegd. De uitspraak door het gerechtshof wordt eind
2018 of begin 2019 verwacht.

Gemeenteraad
In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraden op
21 maart werd de Ja/Ja-sticker hier en daar inzet van debat.
In Winschoten pakte ‘Streekblad’ uit met een vurig pleidooi
voor reclamefolders en papier.
Streekblad: “Lokale politici in diverse gemeenten
voeren plots een hetze tegen de verspreiding van
reclamefolders. En dat terwijl deze branche – met
een recyclepercentage van ruim 90 procent –
juist een van de duurzaamste van Nederland is.
Bovendien dreigt deze politieke hype tienduizenden
mensen hun (deel)baan te kosten.”
Aan het woord komt directeur René Nijenbrinks van
verspreidingsorganisatie Santibri-Axender. “Dit is stuitend
populisme van de bovenste plank van politici die in aanloop
naar verkiezingen nog even gemakkelijk willen scoren.”
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Ondernemen

Privacywet staat bovenaan agenda in
uitverkochte KVGO-sessie
De nieuwe wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens, die op 25 mei dit jaar van kracht wordt, staat bovenaan de
agenda bij veel grafimedia-ondernemers. Dat bleek uit de grote opkomst tijdens een tweede informatiebijeenkomst van het
KVGO die op 13 maart werd gehouden in Soest.
Met meer dan 110 aanwezige KVGO-leden en

en de verwerkingsverantwoordelijke en het

“Elk bedrijf wordt vele malen per dag

medewerkers moest het KVGO het bordje

onderscheid tussen die beide, het register

aangevallen, het is zaak dat u daar de juiste

‘vol’ ophangen. “We zijn blij met deze grote

dat elk bedrijf moet bijhouden over per-

maatregelen tegen neemt.” Over de AVG

opkomst. Dat toont aan dat ondernemers

soonsregistraties, het eventueel aanstellen

zelf, stelde Op den Brouw dat er nog veel

dit onderwerp terecht belangrijk vinden,”

van een functionaris persoonsgegevens

vage gebieden blijven. “We verwachten de

stelde Maarten Reuderink, beleidsmedewer-

en de vereisten rond de registratie van

komende tijd nog veel informatie, ook van

ker milieu, arbo en energie van het KVGO.

het eigen personeel. Ook ging hij in op de

de Autoriteit Persoonsbescherming.” Hij

Autoriteit Persoonsbescherming (AP), de

bond ondernemers vooral op het hart om

Toch bleek uit een eerste peiling dat nog niet

instantie die in Nederland toezicht houdt op

opdrachtgevers te informeren over hun acti-

veel bedrijven al beschikken over verwer-

de verordening, de regels verder uitwerkt in

viteiten rond de AVG. “Maak er een positief

kersovereenkomsten, één van de vereisten

handleidingen en ook boetes op kan leggen

verhaal van en laat zien dat en hoe je deze

uit de nieuwe wetgeving. Die ‘wet’ is dan

in geval van overtreding. “Het zal niet zo zijn

zaak aanpakt.”

de Algemene Verordening Gegevensbe-

dat de AP straks opeens overal bij grafische

scherming AVG, een van de Europese Unie

bedrijven binnen gaat vallen. De controle

Ledenvoordeel

afkomstige regelgeving dat er voor zorgt

gebeurt aan de hand van een risicoanalyse.

Om de leden bij het invoeren van de AVG

dat de vereisten rond de bescherming van

Maar dat neemt niet weg dat u als grafisch

in hun bedrijf te ondersteunen, heeft het

persoonsgegevens in vrijwel heel Europa op

ondernemer wel aan de nieuwe regels zult

KVGO een aantal hulpmiddelen ontwikkeld.

één lijn zijn gebracht. De verordening is in

moeten voldoen.”

Zo is er een stappenplan om de invoering
systematisch voor te bereiden en uit te

Nederland geregeld met de Uitvoeringswet

Positief verhaal

voeren en zijn er ook modelovereenkomsten

Adviseur Tobias op den Brouw van Dien-

voor de verantwoordelijke, de verwerker en

Straf tempo

stencentrum vulde een aantal praktische

de door grafische bedrijven in te schakelen

Reuderink liet in straf tempo de verschillende

elementen in. Hij trok dat breder naar het

subverwerker. Bovendien stelde het

aspecten van de AVG de revue passeren.

fenomeen ‘datasecurity’.

KVGO een lijst adviseurs gegevens-

AVG.

Daarbij gaat het onder meer om de verwerker

bescherming op met specialisten die
ervaren zijn in het privacy-recht.

EXTRA INFORMATIE

PRIVACYWET

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescher-

Op www.kvgo.nl is het dossier ‘AVG | Nieuwe privacywet’

ming (AVG), kortweg privacywet van kracht. Dat brengt veel

te vinden.. Het KVGO regelde met de Stichting AVG extra

– administratieve – verplichtingen mee. Het KVGO onder-

Ledenvoordeel. Bovendien zijn – exclusief voor KVO-leden alle

steunt de leden hierbij met onder andere modelcontracten

documenten te downloaden die in het artikel genoemd zijn.

en een stappenplan.

Meer weten? Bel met Maarten Reuderink, tel:. 020 543 56 78 of
stuur een e-mail naar m.reuderink@kvgo.nl.
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Digitale hulpmiddelen beschikbaar
Wet gegevensbescherming
De nieuwe wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens, die op 25 mei dit jaar van kracht wordt, staat bovenaan de
agenda bij veel grafimedia-ondernemers. Dat bleek uit de grote opkomst tijdens een tweede informatiebijeenkomst van het
KVGO die op 13 maart werd gehouden in Soest.
De uitgave telt 92 pagina’s en bevat onder

van de site in tien stappen een beeld van wat

plan van de Stichting AVG voor verenigingen

andere stroomschema’s die deze regelingen

er nodig is om goed voorbereid te zijn op de

waarvoor KVGO-leden een voucher hebben

verduidelijken. De Autoriteit Persoonsgege-

Algemene verordening gegevensbescherming

ontvangen waardoor zij gratis gebruik kun-

vens (AP) maakte een ‘regelhulp’ voor bedrij-

(AVG). Specialist Maarten Reuderink heeft

nen maken van dit instrument.” Bovendien

ven. Met deze regelhulp van de Autoriteit

een ander advies in petto. ”KVGO-leden kun-

maakt dit stappenplan plus andere instru-

Persoonsgegevens (AP), krijgen bezoekers

nen beter gebruik maken van het 16-stappen-

menten deel uit van KVGO-ledenvoordeel.

Ook Brussel komt met extra informatie
De Europese Commissie heeft informatie en richtlijnen uitgegeven over de Algemene Verordening Gegevensbescherming
AGV, de nieuwe privacy wetgeving die op 25 mei van kracht wordt.
Brussel lanceerde een online instrument om kleine

scherming waarborgt. Verder gaan dezelfde regels

en middelgrote bedrijven te helpen om de regels

gelden voor alle ondernemingen die diensten aanbieden

uit te voeren. Het KVGO organiseerde in Soest een

in de EU, zelfs als deze ondernemingen buiten de EU

bijeenkomst over de AGV waar zo veel leden op af

zijn gevestigd.

kwamen dat het bordje ‘vol’ opgehangen moest

Een nieuw recht op overdraagbaarheid van gegevens

worden. Met het nieuwe online-instrument wil

biedt burgers de mogelijkheid hun gegevens van de

Brussel burgers, ondernemingen - in het bijzonder

ene onderneming naar de andere over te dragen.

in het MKB - en andere organisaties helpen de
nieuwe regels inzake gegevensbescherming
na te leven en van de voordelen ervan
te genieten. In het infomateriaal
wordt onder meer uiteen gezet
wat de belangrijkste vernieuwingen zijn en welke mogelijkhe-

Dit zal ondernemingen volgens Brussel nieuwe
zakelijke mogelijkheden bieden. Tenslotte komt er
een betere bescherming tegen inbreuken in verband
met de gegevensbescherming: een onderneming die
een inbreuk vaststelt die een risico voor personen
inhoudt, moet dit binnen 72 uur melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit;

den de nieuwe regels bieden.

Nieuwe mogelijkheden
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Direct mail

“De AGV maakt het vrije verkeer van gegevens binnen

De verordening biedt één

de digitale eengemaakte markt mogelijk. Zij zal de

pakket regels voor de hele

privacy van de Europeanen beter beschermen en

EU dat ondernemingen

het vertrouwen en de veiligheid van consumenten

rechtszekerheid en burgers

versterken, en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden

in de gehele EU hetzelfde

bieden voor ondernemingen, in het bijzonder kleinere

niveau van gegevensbe-

ondernemingen,” zegt de EU in een toelichting.
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Rapport over toekomst printindustrie
met innovatiekansen
Waar liggen kansen voor bedrijven in de grafimediabranche? Arnold Martiwidjojo, student aan de opleiding Science Business
and Innovation aan de Vrije Universiteit te Amsterdam rapporteert. Zijn onderzoek is het eerste resultaat van het e-Novate
project van het A&O Fonds Grafimedia.
‘Over de toekomst van de printindustrie’ schetst trends en markt-

Voorkeur voor print

ontwikkelingen. Bovendien probeert het rapport antwoord te geven

Het rapport haalt een aantal recente onderzoeken aan. Daaruit

op de vraag hoe grafische bedrijven toegevoegde waarde kunnen

blijkt dat mensen een voorkeur hebben voor het lezen van print in

creëren met behulp van nieuwe technologieën.

plaats van digitale bronnen. Een goed ontwerp en visuele kwaliteit
zijn factoren die daaraan bijdragen. Het e-Novate project is een

Big data

programma gericht op het stimuleren van creatieve product- en

Het rapport trekt een aantal conclusies over de innovatiekansen

dienstenontwikkeling in de grafimedia- en signbranche.

voor grafische bedrijven. Aan bod komt onder andere het printen
van gepersonaliseerde producten. Big data wordt gezien als een stimulans voor personaliseren. Grafische bedrijven die in staat zijn om

 rapport is te downloaden van de website van het A&O Fonds
Het
Grafimediabranche: www.aenofondsgrafimedia.nl.

aan te sluiten op databases en gegevens kunnen combineren kunnen
toegevoegde waarde bieden bij het personaliseren van gedrukte of
geprinte producten. Volgens de onderzoeker een groeimarkt Inkjet
printing maakt het mogelijk op verschillende materialen te printen.
Daarmee ziet het rapport kansen voor personaliseren van decoratieve printtoepassingen.
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Duurzaamheid

‘Geen drukwerk van illegaal hout in de EU’
Van de meer dan 1,5 miljard euro drukwerk die Europa invoert is niet te achterhalen of het papier afkomstig is van illegaal
gekapte bomen in tropische wouden. Dat is slecht voor het imago van de grafische industrie en van drukwerk.

“Het is niet aanvaardbaar dat de reputatie

Die richtlijn verbiedt om voor dat papier

Geen enkele regel

van de Europese grafische sector besmet

hout uit illegaal gekapte tropische wouden

“Dit leidt niet alleen tot een enorm gat in

wordt door het gedrag van niet-Europese

te gebruiken. In de EU gevestigde grafische

de milieuwetgeving maar verstoort ook op

concurrenten. Europese consumenten

bedrijven zijn ook verplicht de herkomst

ernstige wijze de concurrentie tussen druk-

moeten er ook op kunnen vertrouwexn dat

van hun papier daarop te controleren.

kers van buiten de EU, die zich aan geen

boeken of kaarten niet van illegaal gekapt

enkele regel hoeven te houden en Europese

tropisch hout zijn gemaakt. Daarom moet

Voor grafische producten die van buiten de

grafische bedrijven.”

de Europese Unie garanderen dat bij alle

Europese Unie naar Europa worden inge-

Intergraf eist daarom dat Brussel dit ‘gat in

gedrukte producten op de Europese markt

voerd, gelden dat soort bepalingen niet.

de Europese milieuwetgeving’ zo snel

geen illegale houtkap te pas is gekomen.”

Dit terwijl de druk van de invoer van druk-

mogelijk dicht en de reputatie van en

werk uit hoge-risico landen de laatste tijd

het vertrouwen in grafische producten

Herkomst

aanzienlijk is toegenomen, aldus Intergraf.

garandeert door de werkingssfeer van de

Dat stelt de Europese grafische koepel

Zo is de invoer van drukwerk vanuit China

Houtrichtlijn uit te breiden naar grafische

Intergraf, de Brusselse organisatie waar

sinds 2000 verviervoudigd.

producten zelf.

Cees Verweij momenteel voorzitter van is.

“De EU moet verzekeren dat bij alle gedruk-

Intergraf wijst erop dat grafische producten

te producten op de Europese markt geen

niet direct onder de EU Houtrichtlijn vallen,

illegaal gekapt hout is gebruikt, waar dat

maar alle in Europa verwerkt papier wel.

dan ook vandaan komen.”
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Heffing afvalbeheersbijdrage
in derde kwartaal dit jaar
Er komt een heffing voor de systeemkosten van de afvalbeheersbijdrage van 3,50 euro per ton in het derde kwartaal
van 2018. De volgende heffingen vinden plaats in het eerste en tweede kwartaal van 2020. De hoogte van die heffingen
is nog niet bekend.
De heffing van 3,50 euro - exclusief btw - per ton papier en karton

Verschillende heffingen

niet zijnde verpakkingen (grafisch papier en karton) is nodig om

De komende heffing heeft overigens niets te maken met een

de kosten te dekken van de instandhouding van de Stichting Papier

mogelijke heffing die de SVF kan opleggen indien er een keten-

Recycling Nederland (PRN) en de Stichting Verwijderingsfonds

deficit ontstaat.

(SVF). Dit tot begin 2020. Denk bij ‘systeemkosten’ onder andere

De ketendeficitheffing (afvalbeheersbijdrage papier- en karton)

aan de personeelskosten, de huur van het pand en kantoorkosten.

wordt alleen opgelegd indien de marktprijs voor oudpapier en
karton zakt onder de kostprijs voor inzamelen van oudpapier en

Heffing spreiden

karton. De ketendeficitheffing dient om de inzameling van oudpa-

Omdat het afsluiten van het huidige Papiervezelconvenant langer

pier en karton en de herverwerking daarvan in stand te houden.

heeft geduurd, is er door de PRN slechts voor drie jaar een

Sinds het afsluiten van het eerste Papiervezelconvenant in 1998 is

‘systeemheffing’ gehanteerd en niet voor de volledige periode

er slechts één keer - in 2009 - een ketendeficitheffing opgelegd.

van de algemeen verbindendverklaring.
Om te voorkomen dat er in de eerste twee kwartalen van 2020 een

Goedkoper systeem

zeer hoge heffing dient te worden opgelegd voor de periode tot

Ter voorkoming van misverstanden: de systeemheffing – de

met de eerste helft van 2024, heeft het SVF-bestuur besloten de

afvalbeheersbijdrage voor papier en karton - heeft evenmin iets

heffing te spreiden. De hoogte van de heffingen in de eerste twee

te maken met de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen van

kwartalen van 2020 wordt op een later tijdstip vastgesteld.

de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Systeemheffing

Omdat de papierketen al sinds 1998 zijn verantwoordelijkheid

Zowel de systeemheffing als een ‘ketendeficitheffing’ voor gra-

heeft genomen door het afsluiten van de papiervezelconvenanten

fisch papier en karton dient betaald te worden ‘door iedereen die

hebben producenten niet te maken met een voortdurende heffing

in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als eerste in Nederland

zoals bij verpakkingen wel het geval is. Hierdoor is de branche

papier of karton afneemt dat niet gebruikt wordt voor verpakkingen

voor grafisch papier en karton goedkoper uit dan met het systeem

met het doel dit (on-)bewerkt aan een ander op de Nederlandse

zoals dat voor verpakkingen geldt.

markt ter beschikking te stellen en verder bij import van kant en
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klare producten van papier en karton’.

Meer

informatie?

Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroot-

Bel Maarten Reuderink van het KVGO, tel.: 020 - 543 56 78, of

handel betalen de heffing via de factuur van deze groothandel.

neem contact op met de PRN/SVF-helpdesk via helpdesk@prn.nl

De andere bedrijven krijgen een factuur van de SVF.

of tel.: 020 - 654 09 89 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
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Meldplicht energiebesparingsmaatregelen
voor bedrijven komt eraan
Bedrijven zijn binnen afzienbare tijd verplicht om de overheid te melden welke energiemaatregelen met een
terugverdientijd van vijf jaar zij hebben uitgevoerd. Deze verplichting wordt vermoedelijk per 1 juli 2019 van kracht.
Specialist Maarten Reuderink van het KVGO: “Het bevoegd gezag

Meldplicht

moet, indien het een bedrijf een energiebesparende maatregel wil

“De meldplicht wordt ingevoerd omdat de inspanningen voor het

opleggen, motiveren waarom die maatregel zou moeten worden

Energieakkoord achterblijven en moet ook gezien worden in het

toegepast. Bovendien moet aangetoond worden dat het bedrijf deze

licht van de klimaatdoelstellingen van de regering. Er komt ook een

investering binnen vijf jaar kan terugverdienen. Het bedrijf kan tegen

sanctie indien men niet aan de meldplicht voldoet. Het bedrijfsle-

een dergelijke maatregel bezwaar en beroep aantekenen.”

ven wil dat de melding slechts één keer in de vier of vijf jaar moet

Het Activiteitenbesluit blijft zo goed als ongewijzigd. Er is geen spra-

worden gedaan. Door de meldplicht zijn de huidige verplichtingen

ke van invoering van een omgekeerde bewijslast. Dit zou betekenen

eenvoudiger handhaafbaar voor de toezichthouders en wordt

dat de bedrijven moeten aantonen dat ze alles hebben gedaan om

voorkomen dat de bedrijven onnodig worden bezocht. Er komt een

aan de wet te voldoen, zoals hier en daar onterecht vermeld.

eenvoudig – digitaal - meldsysteem waarmee bedrijven de meldingen kunnen doen.”

Terugverdientijd
Op grond van het Activiteitenbesluit moeten bedrijven alle ener-

Ambitie

giebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van

“De ambitie is dat eind 2020 alle bedrijven voldoen aan de ener-

vijf jaar of minder indien men een verbruik heeft van:

giebesparingsverplichting van de Wet milieubeheer. De partijen

• 50.000 kWh of meer aan elektriciteit of

die deelnemen aan het Energieakkoord hebben afgesproken dat

• 25.000 m2 of meer aan aardgas (aardgasequivalent).

op 1 april 2018 de uitwerking van de wijziging van de regelgeving, het beoogde systeem voor de meldingen en een concreet

Reuderink: “Indien er voor een bedrijfstak - zoals voor de drukke-

plan voor de benadering van de bedrijven klaar zal zijn.

rijen - een lijst is vastgesteld met erkende energiebesparingsmaat-

De ondertekenaars van het Energieakkoord – waaronder VNO-

regelen dan dient men deze uit te voeren of maatregelen treffen

NCW – zullen de bedrijven oproepen om al te voldoen aan de

die ten minste gelijkwaardig zijn. Neemt men andere maatregelen

informatieplicht voordat de meldplicht van kracht wordt.”

dan vermeld staan op de lijst dan moeten bedrijven wel kunnen
aantonen dat deze tenminste gelijkwaardig zijn indien daarom

Meer

weten?

wordt gevraagd.”

Mail Maarten Reuderink: info@kvgo.nl of bel: 020 – 543 56 78.
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Subsidies beschikbaar voor
scholing en ontwikkeling
Ondernemers kunnen ook dit jaar gebruik te maken van subsidies via het A&O Fonds Grafimediabranche. Deze regelingen
dragen bij aan de ontwikkeling van grafimediabedrijven en het ‘toekomstbestendig’ maken van de medewerkers.
Binnen het sectorplan is nog één regeling

De subsidiemogelijkheden:

Meer
informatie over deze subsidiere

van toepassing om de instroom van nieuwe

•	Stimuleringsregeling BBL om de instroom

gelingen is te vinden op de website van

medewerkers te stimuleren:

van leerlingen voor printmedia beroepen

het A&O Fonds Grafimediabranche:

•	BBL-opleiding van nieuwe medewerkers.

te stimuleren (eenmalige stimuleringspre-

aenofondsgrafimedia.nl.

Let op: vanaf 1 oktober is geen gebruik
meer te maken van deze regeling.

mie van 1.750 euro);
Vragen? Projectbureau A&O Fonds

•	Printmedia-opleidingen (maximaal 30

Grafimediabranche, tel.: 0318 53 91 99

procent van de opleidingskosten);

Eigen subsidies

en per email: subsidies@aenofonds.nl.

•	Opleidingen van machineleveranciers

Naast het sectorplan biedt het A&O Fonds
ook eigen subsidieregelingen. Het subsi-

(max 10 procent van de opleidingskosten);
•	Tijdelijke regeling van-werk-naar-werk tra-

diepercentage van 30 procent op printme-

jecten of mobiliteitsprojecten (maximaal

dia-opleidingen blijft in 2018 gehandhaafd.

25 procent).

KVGO Ledenvoordeel
KVGO leden ontvangen een korting van 15%
Voor 20 uur besteld, volgende dag in huis
Online rapportages
Meldingen bij minimale voorraad & bij inslag

Wilt u mijn partner worden?

Facturatie rechtstreeks of via drukwerkleverancier
15.000 palletplaatsen in geconditoneerd magazijn

Professionele opslag en
distributie voor uw drukwerk!

Zeer aantrekkelijke internationale verzendkosten

Samen kunnen wij onze klanten nog betere service bieden.
U levert het drukwerk. Hexspoor verzorgt de
opslag & distrubutie.
15%.

www.hexspoor.nl/partner

Professionele webshop in look & feel van de opdrachtgever
Software koppelingen mogelijk

Meer informatie over het partnerprogramma van
Hexspoor?

CONTACT:
KVGO
020-5435678
0411-652122

info@kvgo.nl

Susanne Bolck
s.bolck@hexspoor.nl
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Vereniging

Habo Dacosta gelooft in toekomst
van tijdschriften en het KVGO
Sinds dit jaar is Habo Dacosta opnieuw lid van het KVGO. Kernn. gaat in gesprek met Hans van den Bedem en George
Agerbeek van Habo Dacosta en Guido Kuitert van Mutsaerts over het lidmaatschap en de bijbehorende ledenvoordelen.
Habo Dacosta is een oud maar ultramodern bedrijf, opgericht in 1922

Van den Bedem: “De grafische industrie lijkt dan wel een traditionele

en ooit begonnen op de Dacosta kade in Utrecht. De laatste decennia

markt, maar juist wij moeten blijven innoveren. Zowel vanuit een

heeft de organisatie zich snel aangepast aan de veranderende markt-

juridische als technische invalshoek, maar ook met aandacht voor

omstandigheden. Vanaf 2006 kwam de focus vooral te liggen op het

nieuwe businessmodellen en hybride vormen van communicatie.”

produceren van magazines in heatsetrotatiedruk.

Out of the box
Ruimte

Guido Kuitert van Mutsaerts: “Ik ben blij dat Mutsaerts iets voor

Commercieel directeur Hans van den Bedem: “Ondanks de opkomst

Habo Dacosta kan betekenen. In tegenstelling tot de grafische indus-

van internet zien we dat er in de markt ruimte blijft voor magazines.

trie is de verzekeringsmarkt wél traditioneel en wordt er door veel

Gedrukte magazines worden in een digitale wereld steeds meer

verzekeraars niet ‘out of the box’ gedacht. Wij doen dit wel en zijn

ervaren als een luxe product.”

gaan innoveren specifiek voor de grafische industrie,” zegt Kuitert

Van den Bedem omschrijft het als ‘de revival van print’. Momenteel

over de KVGO Pakketpolis.

heeft Habo Dacosta ongeveer 160 titels in portefeuille, maar de
ambitie van de organisatie is om nog meer titels te realiseren. Met 75

Agerbeek: “Wat zo bijzonder is aan deze polis is de dekking van de

medewerkers focussen ze in Vianen op kwaliteit en flexibiliteit.

machinebreukverzekering. Het verbaast ons dat niemand anders dat

Controller George Agerbeek: “Wij zijn gespecialiseerd in het produceren

ooit verzonnen heeft. Zo draagt de KVGO Pakketpolis van Mutsaerts

van glossy magazines in rotatieoffset. Het volledige productie-

bij aan onze bedrijfsvoering, door veel geld te besparen dat weer

proces vindt letterlijk ‘onder één dak’ plaats. Magazines maken

hard nodig is om onze ambities waar te maken.”

blijft altijd maatwerk en flexibiliteit is hierbij hard nodig. Deadline is

Kuitert: “Slim verzekeren noemen we dat.”

immers deadline.”
De samenwerking is nog kort maar krachtig. Agerbeek: “Gelukkig

Interessant

zijn er nog geen calamiteiten voorgevallen.” Van den Bedem vult aan:

Sinds dit jaar is Habo Dacosta opnieuw lid van het KVGO. Agerbeek:

“Het vertrouwen is er zeker, anders ga je een partnerschap niet aan,

“In het verleden is Habo Dacosta al eens lid geweest, maar voor de

maar bij verzekeringen is ‘the proof of the pudding in the eating’.”

organisatie was nu het moment om weer aan te sluiten. Zo zijn we

Kuitert: “Klopt, laten we hopen dat schade of stilstand van de druk-

laatst bij een interessante bijeenkomst geweest over de AVG-wetge-

kerij uitblijft. Maar als er iets gebeurt dan kun je erop vertrouwen

ving. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen om te volgen.”

dat wij er voor jullie zijn.”
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Loopbaan APK van C3 werkt! op tv
C3 werkt! presenteerde zich met de Loopbaan APK in de RTL 7 uitzending van Ondernemend Nederland op 1 april.
Het C3 werkt! item is gebaseerd op het verhaal van drukkerij Snep in

Het doel van de uitzending is de doelgroep (MKB en MKB+) te

Eindhoven met de Loopbaan APK en de visie van C3 werkt! op duur-

informeren, te inspireren en actie te genereren. Centraal in het

zame inzetbaarheid. De uitzending had als thema ‘Management &

item van C3 werkt! staat de Loopbaan APK en de ervaring die druk-

Organisatie’. Bedrijven vertelden in deze uitzending over onder andere

kerij Snep hiermee heeft. Opnames vonden op 16 maart plaats bij

verandertrajecten en verandermanagement, organisatieontwikkeling

drukkerij Snep in Eindhoven. De Loopbaan APK geeft op een snelle

en persoonlijke ontwikkeling.

manier inzicht in de inzetbaarheid van de medewerker en laat zien
hoe deze inzetbaarheid kan worden vergroot. Door het persoonlijke actieplan kunnen concrete vervolgstappen worden gezet in
dialoog met de werkgever.

Spelden

	De uitzendingen van 1 en 7 april

zijn nog terug te zien via YouTube.

De zilveren speld wordt uitgereikt aan vertegenwoordigers van
leden die persoonlijk 25 jaar of langer als directielid staan
ingeschreven bij het KVGO.

Peter Verwey
van Peter Verwey Grafische Produkties te Heemstede op 16 februari

Bram Dekker (op de foto links met Cees Verweij)
van Dekker Creatieve Media & Druk te Leeuwarden op 21 februari

Ab Meenink
van Inline Design te Doetinchem op 14 maart

Carel van den Ende
van P.F. van den Ende van The Notepad Factory te Oss op 15 maart
21

Agenda

April
12 CMBO & Fespa | AVG en Cyber Security | Utrecht

Mei

CMBO en Fespa
over AVG en
digitale veiligheid
Op donderdag 12 april organiseert CMBO, in samenwerking
met FESPA Nederland, een bijeenkomst over de komende

16	KVGO | Ledenraad | Het Oude Magazijn |
Amersfoort
	Meer informatie?

www.kvgo.nl › netwerk › agenda

AVG-regelgeving, tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen op het gebied van en digitale veiligheid.
Saskia Lang van Langblok advocaten begint met te kijken waar je
organisatie nu staat door middel van een objectieve nulmeting.
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de vastlegging en bescherming
van persoonsgegevens, maar ook naar de juridische kant van de zaak.
Stan Smulders van Chief Security bekijkt het onderwerp vanuit het
oogpunt van cyber security. Hij geeft een beknopte geschiedenis
van hacking en van internet(on)veiligheid. Met de komst van de
AVG en het ene privacy schandaal na het andere nestelt het belang

MKB Innovatie
daagt uit
De MKB Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel (KvK) daagt voor de dertiende keer bedrijven uit om
te laten zien waar ze goed in zijn: innoveren!

van online veiligheid en de waarde van data zich steeds meer in het
gemeenschappelijk bewustzijn.
De bijeenkomst vindt plaats op 12 april en begint om 16.00 uur
(ontvangst vanaf 15.30 uur) in MediaPlaza, Croeselaan 6, 3521 CA
Utrecht (NB: MediaPlaza bevindt zich in het gebouw van de Jaarbeurs).
Na afloop is er een netwerkborrel.
	Meer weten & aanmelden? Kijk op www.cmbo.nl/evenementen.

De nominaties worden beoordeeld op omzet, groeipotentie,
originaliteit en impact voor branche en samenleving. Zij
hebben tot 27 april de kans om hun innovatie en bedrijf in
dé etalage te zetten.
Wat levert deelname aan de MKB Innovatie Top 100 volgens de
organisatoren de branche en ondernemer op?
• Vergroot de zichtbaarheid van innovaties van KVGO-leden;
•	Levert voor KVGO-leden veel publiciteit op in landelijke,
regionale en lokale media én de vakpers;
• Zorgt voor herkenning én erkenning;
•	Geeft toegang tot nieuwe netwerken. Denk aan ministeries,
provincies, kennisinstellingen, maar vooral ook andere
ondernemers;
• Een spectaculaire finaledag voor de 100 genomineerden.
	Meer weten? Kijk op www.mkbinnovatietop100.nl.
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Ontdek de kennis van GOC en C3 werkt!

grafisch technische trainingen
grafisch operator (BBL)
advies personeelsontwikkeling
nieuwe medewerkers vinden
HR dienstverlening

0318 -53 91 11
www.goc.nl | www.C3werkt.nl
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BrinkOmegaVanPoecke

BrinkOmegaVanAndel

Z-folds • Selfmailers • Koordjes knopen
Bijsluiters • Gelijmde booklets • Direct mail
Inline sachets plakken • Personaliseren
Sterfolder • Stansen • Sluitzegels • Landkaarten

Fulfilment / webshop • Warehousing
Loyaliteitsprogramma • Adresseren • Databewerking
Printen • Sealen • Post- en pakketverzending
Couverteren • Logistiek • Ompakken

Wilgenkade 3 • 3992 LL Houten
T +31 (0)30 634 56 80
E info@bovp.nl I www.bovp.nl

Wilgenkade 13 - 15 • 3992 LL Houten
T +31 (0)17 221 03 77
E info@bo-va.nl I www.bo-va.nl
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