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Het is tijd voor een loopbaan APK!
C3 is een fullservice loopbaancentrum die 
korte loopbaantrajecten en inspirerende 
workshops biedt.  [8]

Project Stofwisseling: Afgerond
Gestart door de sociale partners in de 
grafimedia om de bewustwording over het 
werken met gevaarlijke stoffen te vergroten is 
met een bijeenkomst in Bunnik afgesloten.  [4]

Fraude, faciliterende drukkerijen 
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van 
de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit (NVWA-IOD) ziet steeds vaker dat 
drukkerijen een faciliterende rol spelen 
bij het plegen van fraude.  [16]

Prognose ontwikkeling indirecte kosten
De arbeidskosten en afschrijvingen zullen 
voor bedrijven volgend jaar sterker kunnen 
stijgen dan in 2017. De kosten voor indirecte 
materialen dalen.  [21]

Inhoud Schreef

In dit theater

Eb en vloed. Zo was het komen en gaan van 

de golven bezoekers op Print Pakt Live 

tijdens de Dutch Design Week. Negen dagen 

vol enthousiaste verhalen over drukwerk, 

mooie voorbeelden van print en jonge 

mensen die voor het eerst van hun leven een 

kaartje schreven en deze op de bus deden. 

“Komt een e-mailadres ook aan?"

Natuurlijk vieren we het succes van deze tweede 

editie in Eindhoven waar ontwerpers – opnieuw 

– kennis maakten met de kracht van grafische 

producten. Uiteraard zijn we blij met de duizenden 

kaarten die mensen in 42 landen over de gehele 

wereld een geluksmoment bezorgen als ze de 

papieren boodschap van een dierbaar iemand op de 

mat vinden. Vanzelfsprekend werkten we hard aan 

de twintig gefilmde interviews – en niet te vergeten 

– aan de papieren special die deze kernnieuws 

vergezelt. Bovendien publiceren we veel en van 

alles over de campagne op printpakt.nl.

Hoeveel tijd en energie de campagne kost om de 

kwaliteiten van print voor een breed publiek uit 

te dragen, ook andere activiteiten van het KVGO 

verdienen aandacht. Al voor de verhuizing van 

het bureau is nagedacht over het versterken van 

de corporate communicatie van de vereniging. 

Dat resulteerde in een opgefriste huisstijl en – 

binnenkort – in een website die op een nieuwe 

leest is geschoeid. Het is te vroeg om deze nu al 

te tonen, maar bij wijze van sneak preview kan al 

worden verklapt dat ijzersterke activiteiten van 

het KVGO zoals de Personeelswijzer en de cao 

scherper onder de aandacht zullen worden 

gebracht. Bovendien is er een prominente plaats 

ingeruimd voor de ledenvoordelen. De dagelijkse 

actualiteit die tot nu toe leidend was, verdwijnt 

zeker niet, maar krijgt op de site een minder 

opvallende plaats. Dit in de wetenschap dat je 

nieuws via andere kanalen – lees: social media 

– eerder en beter bij drukke ondernemers krijgt.  

Binnenkort in dit theater.  

Stay tuned.

Wolfgang Gielissen,

Hoofdredacteur

Colofon
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Opzegging van het lidmaatschap is 
uitsluitend mogelijk 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.

Redactie
w.gielissen@kvgo.nl
Fotografie 
Pieter Magielsen,  
NFP, Utrecht
Basisvormgeving 
Coers & Roest, Arnhem
Opmaak 
Carann.nu Reclamemakers
Productie
MullerVisual Communication

Presentatrice Tyche van Bommel gaat om 
14.30 uur in gesprek met KVGO-voorzitter 
Cees Verweij. Toehoorders zijn onder 
andere de nieuwe Ledenraadsleden die 
openstaande plaatsen innemen. Andere 
sprekers die deze middag aan bod komen 
zijn de voorzitter van de Vereniging van 
Nederlandse Papierfabrikanten (VNP), 
Henk van Houtum en de vicepresident van 
Canon Erik van Eldik. Van Houtum legt de 
visie op een circulaire economie door de 
papierindustrie op tafel.

Tijdens de Ledenraad is er een korte 
gefilmde impressie te zien van het 
succesvol verlopen evenement Print Pakt 
Live tijdens de Dutch Design Week in 
Eindhoven. De Ledenraad buigt zich over de 
komende cao-onderhandelingen en kiest 
namens de werkgevers een delegatie.
Penningmeester Henk van Esch licht de 
cijfers toe onder de begroting voor 2018 en 
stelt het Contributiebesluit voor.  
Aandacht is er verder voor de uitspraak van 
het hof over het al dan niet invoeren van de 
Ja/Ja-sticker in Amsterdam. 

Na afloop is er een rondleiding door de 
‘drukkerij van de toekomst’. Hier zijn 
innovatieve technologieën en toepassingen  
te zien. Een aperitief en een buffet besluiten 
de middag.

   De Ledenraad van het KVGO vindt plaats 
bij het Canon Customer Experience 
Center, Sint Urbanusweg 17,  
Gate 35, 5914 CA Venlo.

De Black Box was van 21 – 29 oktober omgetoverd tot Swarte doos. 
Ontwerper Joost Swarte opende samen met KVGO-voorzitter 
Cees Verweij het evenement. Grafische juwelen, ‘print is big’ 
infographics en lessenaars met verbluffende voorbeelden van 
afwerken en verpakken verbaasden de duizenden bezoekers. Naast 
hand-on workshops nam een aantal bedrijven klanten, relaties en 
medewerkers mee om hun kennis te laten maken met het spektakel.

   Bij deze editie van Kernnieuws  
is een impressie bijgesloten van  
het evenement.

KVGO Ledenraad te gast bij
Canon Experience Center in Venlo

Special Print Pakt Live bij Kernnieuws

Op woensdag 15 november houdt het KVGO de Ledenraad in een inspirerende omgeving. De Ledenraad is te gast bij het  
Canon Experience Center in Venlo. KVGO-directeur Fons Bakkes:  “Wie zijn of haar visie op de drukkerij van de toekomst 
wil aanscherpen, mag deze middag niet missen.”

Ook de tweede editie van Print Pakt Live tijdens de Dutch Design Week was een doorslaand succes. 
Duizenden kaarten – grafische hoogstandjes – werden meegenomen en wereldwijd – gratis – verstuurd.



5

Personeel & Organisatie

4 KVGO Kernnieuws 5 | 11 november 2017 55KVGO Kernnieuws 5 | 11 november 2017

Column

Compensatie 

Dat het regeerakkoord werkgeversgezind kan 
worden genoemd op het gebied van arbeidsvoor-
waarden is in het hart van Kernnieuws te lezen. 
Daarbij is het uiteraard de vraag hoe de 
afspraken er uiteindelijk na alle aanpassingen uit 
zullen zien. Een voorschotje door in te zoomen op 
één van de belangrijkste plannen.

Als we deze mogen geloven is het nog steeds de 
bedoeling dat werkgevers die een zieke werkne-
mer na twee jaar willen ontslaan een compensa-
tie krijgen voor de te betalen transitievergoeding. 

Hiermee wil de regering voorkomen dat werkgevers 
onnodig lang hun zieke werknemers in dienst houden om 
enkel de transitievergoeding niet te hoeven betalen. 
In eerste instantie klinkt dit als muziek in de oren van veel 
werkgevers. Het is echter zaak dat men zich niet te snel  
rijk rekent. De te verkrijgen compensatie moet namelijk wel 
ergens van betaald worden. 

In de huidige plannen zal de compensatie moeten worden 
betaald vanuit een premieheffing bij werkgevers aan het 
Algemeen werkloosheidsfonds. Werkgevers betalen op 
deze manier alsnog voor de transitievergoeding na twee 
jaar ziekte. 

Toch ben ik ondanks dit gegeven positief over het huidige 
voorstel. Het zorgt er namelijk voor dat werkgevers niet in 
één keer worden geconfronteerd met de hoge kosten van 
een transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. 
Daarnaast staat in de huidige plannen dat de compensatie 
ook zou moeten gaan gelden bij een beëindiging met 
wederzijds goedvinden.

De voorstellen liggen er. Nu is het nog afwachten in welke 
vorm en wanneer de wetgeving daadwerkelijk wordt 
veranderd. Naar verwachting zal dit niet voor 2019 zijn.

Jordy de Mooij

“De sector heeft de laatste jaren door gezamenlijke inspanningen 
al veel verbeteringen gerealiseerd bij de arbeidsomstandigheden. 
Maar er moet toch nog veel gedaan worden", zegt directeur Fons 
Bakkes van het KVGO in zijn openingswoord.  Bestuurder Jos 
Cohen van FNV Media & Cultuur voegde daar aan toe: “Zijn we er 
al? Nee, we zijn er nog niet. Uitgangspunt is dat er geen oplosmid-
delen worden gebruikt, als dat bij een aantal bedrijven in de sector 
kan dan moet dat bij de andere ook kunnen. Met dit project is de 
gang er in gezet maar er is nog een lange weg te gaan.”

Ambassadeurs 
Stofwisseling is in januari dit jaar gestart en negen maanden later 
officieel afgesloten. Projectleider Danny Wilms:  
“In die negen maanden is er veel bereikt. We hebben instrumen-
ten ontwikkeld, een eigen website ‘Stofwisseling.nu’ opgezet 
en workshops gehouden, zoals die voor preventiemedewerkers 
waar veel belangstelling voor bestond. Verder is er een poster-
wedstrijd geweest en hebben we een speciale krant gemaakt die 
onder meer naar alle KVGO-leden is gezonden. 
Een belangrijke rol was er voor de ambassadeurs, grafimediabe-
drijven die vaak al langer ervaring hebben op dit gebied en ook al 
veel hebben bereikt en die hun boodschap wilden uitdragen aan 
hun collega’s. Negen maanden is een korte tijd, het gebouw is 
opgetuigd, maar het werk kan nu pas echt beginnen.”
 

 

Cultuuromslag
Het project werd voor vijftig procent gefinancierd door het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nicolette 
Damen, manager van het programma duurzame inzetbaarheid, 
heeft waardering voor de bereikte resultaten, stelde ze tijdens de 
slotbijeenkomst.

Project Stofwisseling:  
afgerond en klaar om door te gaan
Het project Stofwisseling, gestart door de sociale partners in de grafimedia om de bewustwording over het werken met 
gevaarlijke stoffen te vergroten en het gebruik ervan verder terug te dringen, is met een bijeenkomst in Bunnik afgesloten. 
De activiteiten zelf gaan onverminderd door. 

“Wij hebben het gefaciliteerd, maar jullie hebben het werk 
gedaan. Als overheid kunnen we wel wat regelen, maar we gaan 
er van uit dat de branches het zelf oppakken. Het belangrijkste 
is dat er een omslag komt in de cultuur en het gedrag. Dat is 
met dit project in de grafimedia op een goede manier op gang 
gebracht.”
Damen neemt de resultaten graag mee in een volgend project van 
SZW om beroepsziekten als gevolg van gevaarlijke stoffen te voor-
komen. “We kunnen daarbij leren van de manier waarop jullie dit 
bij Stofwisseling hebben aangepakt.”
Drie ambassadeurs, Wedding Nederland, drukkerij Ponderosa en 
Persgroep Printing Best, kregen de kans om hun aanpak ieder op 
hun eigen manier nog eens voor het voetlicht te brengen. 
De bijeenkomst werd afgesloten met een deskundige toelichting op 
de recente veranderingen in de arbowet door Rand Hamam van het 
Dienstencentrum.  

   De presentaties zijn te vinden op www.stofwisseling.nu terwijl 
de informatie ook is opgenomen op de vernieuwde website 
www.arbografimedia.nl

Nicolette Damen: "Wij kunnen leren van de grafimediabranche."

Danny Wilms: "Veel bereikt in negen maanden."
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Licht herstel in creatieve sector 
en grafimediabranche

Dat blijkt uit het trendonderzoek van GOC in opdracht van het A&O 
Fonds Grafimediabranche. De werkgelegenheid in de sector als 
geheel groeide met 3,1 procent naar 275.415 mensen per eind 2016.
Die groei komt volledig voor rekening van zzp’ers. 
Inmiddels werkt 59 procent van de professionals in de creatieve 
industrie voor zichzelf terwijl dat tien jaar geleden nog maar bij  
1 op de 3 medewerkers het geval was. Het aantal vaste banen 
nam in 2016 juist af. 
Ook het aantal bedrijven met personeel in dienst liep verder 
terug, onder andere bij drukkerijen, prepressbedrijven 
en nabewerkingsbedrijven. Dat was echter minder vaak 
noodgedwongen door een faillissement terwijl de daling ook een 
lager tempo vertoonde. Eind vorig jaar telde de grafimediasector  
al met al nog 3.190 bedrijven met samen 17.958 banen. 

Omzet stabiliseert
Met de omzetten van de meeste bedrijven in de creatieve 
sector gaat het weer de goede kant op. Vooral uitgeverijen, 
reclamebureaus, av-productiebedrijven en musea doen het 
goed. Ook de boekverkoop en het bioscoopbezoek zitten in de lift. 
Fotografen en vormgevers zien hun inkomsten nog wel altijd dalen. 
De omzet van grafimediabedrijven stabiliseerde in 2016. Vooral 
het eerste half jaar deden drukkerijen het goed, met name 
door een toename van exportorders. Verpakkingsdrukkers en 
internetdrukkers zijn binnen de branche de uitblinkers. 

Meer investeringen
Het lichte herstel binnen de grafimediasector komt ook tot uiting in 
een toename van de investeringen. In 2016 groeide het volume van 
de investeringen voor het tweede jaar op rij. Ongeveer een derde 
van het geïnvesteerde bedrag wordt gebruikt voor vervanging 
van bestaande machines en installaties, bijna de helft voor 
uitbreiding van het machinepark en 14 procent voor verhoging van 
de efficiency. De toegenomen investeringen lijken op gespannen 
voet te staan met de benuttingsgraad van het beschikbare 
productiepotentieel binnen de branche. Die daalde opnieuw, wat 
er op duidt dat er nog altijd structurele overcapaciteit binnen de 
branche is. 

Arbeidsmarkt
GOC keek ook naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  
Wie aan de slag wil of actief wil blijven in de creatieve sector,  
heeft niet alleen meer vaktechnische kennis nodig.  
Door automatisering en robotisering verdwijnen naar verwachting 
ook in de komende jaren nog veel banen in de sector, met name bij 
laaggekwalificeerde functies zoals in- en uitvoerwerk bij machines 
en transport- en expeditiewerk. 

De grafimediabranche en de rest van de creatieve sector profiteert mee van het herstel 
van de economie. Het aantal faillissementen van onder meer drukkerijen daalde vorig 
jaar, de werkgelegenheid nam toe, maar niet bij vaste banen en bij veel creatieve 
bedrijven groeide de omzet. 

Grafiek 2.1 Ontwikkeling aantal bedrijven, werknemers en zzp’ers in de creatieve industrie
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TRENDS EN

ECONOMISCHE

ONTWIKKELING

Tegelijkertijd neemt de scheiding tussen leidinggevende, 
coördinerende en uitvoerende functies af en ontstaan steeds meer 
operatorfuncties. Daarvoor zijn ’soft skills’ van groot belang, zoals 
competenties als probleemoplossend en analytisch vermogen, 
samenwerken, flexibiliteit en leerbereidheid. Ook voor andere 
grafische beroepen geldt dat het belang toeneemt om procesmatig 
te kunnen samenwerken.

Innovaties 
Als het gaat om innovaties ziet GOC een tweedeling in de sector.  
In de grafische industrie vindt vooral automatisering en robotisering 
plaats om nog efficiënter te kunnen werken. Grote doorbraken 
in druktechnieken, zoals rechtstreeks aangestuurde digitale 
printsystemen, worden pas op de middellange termijn verwacht. 
Andere trends die GOC signaleert, zijn de opkomst van augmented 
reality en het inzetten van big data voor gepersonaliseerde 
marketing en communicatiesystemen. 

   Trends 2017 is te downloaden van www.goc.nl.
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GOC
De Schutterij 10

Postbus 347
3900 AH  Veenendaal @GOC_VeenendaalGOC.creatieveindustrie
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Het is tijd voor de loopbaan 
APK van C3 werkt!

Annelies Manders van C3: “Onze loopbaan 
APK is een mooi vertrekpunt om de balans 
op te maken. Medewerkers krijgen
inzicht in waar ze staan en organisaties 
ontdekken de talenten in hun organisatie 
om vervolgens samen de volgende stap te 
maken. Maak medewerkers ondernemer 
van hun eigen loopbaan en ervaar wat het 
je oplevert.”

Wat levert een Loopbaan APK op?
“Wanneer bedrijven aan de slag gaan met 
de loopbaan APK en daar serieus opvolging 
aan geven, dan:
•  Benutten ze het aanwezige talent in hun 

organisatie en hebben ze gemotiveerde 
medewerkers die met plezier werken.

•  Beschikt het bedrijf over medewerkers 
die meebewegen met de ontwikkelingen 
in de onderneming en de wensen van de 
klant.

•  Kennen ze een lager ziekteverzuim 
en minder faalkosten.

•  Hebben ze een grotere kans goed 
personeel aan te trekken en te houden.

•  Zijn ze in staat om goed met verande-
rende omstandigheden in de markt om 
te gaan.”

Wat als je niets doet?
“Medewerkers gaan gestaag richting de 
pensioenleeftijd. Hun ervaring en kennis 
verdwijnt uit de organisatie. Jonge mede-
werkers zijn steeds moeilijker te vinden 
of blijven maar kort in dienst omdat ze 
ergens anders verbeterkansen zien.  
Het wordt dus moeilijk om voldoende
capaciteit en kwaliteit op de werkvloer 
te houden. Stimuleer je medewerkers 
om inzicht te krijgen in hun loopbaan en 
maak jouw organisatie aantrekkelijk voor 
nieuwkomers.”

Wat kost dat? 
“Wij bieden de loopbaan APK voor grafi-
mediabedrijven tijdelijk aan voor 165 euro 
per persoon, exclusief btw. Ik zou zeggen: 
ga met je organisatie en medewerkers aan 
de slag. C3 werkt! helpt daar graag bij. We 
hebben binnen en buiten de Grafimedia-
branche ruime ervaring in het beste uit 
medewerkers halen. Een gesprek met de 
C3 HR-consultant is gratis.” 

   Meer weten? Bel 0318-539139, 
mail info@c3werkt.nl of kijk op 
www.c3werkt.nl.  

Het toekomstbestendig maken van bedrijven en de medewerkers die er werken. Dat is waar C3 werkt! voor staat.  
C3 is een fullservice loopbaancentrum die korte loopbaantrajecten en inspirerende workshops biedt. 

Wilt u mijn partner worden?

Professionele opslag en 
distributie voor uw drukwerk!

Samen kunnen wij onze klanten nog betere service bieden. 
U levert het drukwerk. Hexspoor verzorgt de

 opslag & distrubutie. 

15%.

www.hexspoor.nl/partner

Voor 20 uur besteld, volgende dag in huis

Online rapportages

Meldingen bij minimale voorraad & bij inslag

Facturatie rechtstreeks of via drukwerkleverancier

15.000 palletplaatsen in geconditoneerd magazijn

Zeer aantrekkelijke internationale verzendkosten

Professionele webshop in look & feel van de opdrachtgever

Software koppelingen mogelijk

Meer informatie over het partnerprogramma van 
Hexspoor?

KVGO Ledenvoordeel
KVGO leden ontvangen een korting van 15%

CONTACT:

0411-652122

Susanne Bolck
s.bolck@hexspoor.nl

KVGO

020-5435678
info@kvgo.nl

PGB boekt positieve resultaten

Daarbij kwam een rendement over het derde kwartaal van 1,9 pro-
cent. De beleidsdekkingsgraad steeg hierdoor naar 103,7 procent 
op 30 september 2017. “De stijging van de dekkingsgraad betekent 
helaas niet dat we nu al aan verhoging van de pensioenen kunnen 
gaan denken”, zegt voorzitter Ruud Degenhardt in het kwartaalbe-
richt.

De verbeterde financiële situatie is terug te zien in de beleidsdek-
kingsgraad, die een gemiddelde is over twaalf maanden. Deze 
dekkingsgraad kwam op 30 september 2017 uit op 103,7 procent.

De actuele dekkingsgraad steeg ook in het derde kwartaal.  
Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad.  
Deze dekkingsgraad bedroeg op 30 september 2017 108,3 procent. 
In het derde kwartaal is zowel een positief rendement behaald op 
beleggingen met een hoger risico zoals aandelen (plus 2,8 procent) 
als op beleggingen met een lager risico zoals obligaties (plus 0,8 
procent). Dat zorgde bij elkaar voor een rendement van 1,9 procent. 
Het totale rendement over de eerste negen maanden van dit jaar 
bedraagt 4 procent.

De financiële situatie van PGB is verder verbeterd. Door de iets gestegen rekenrente daalden de verplichtingen. 
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Het kabinet Rutte III stond na een maandenlang formeren op 26 oktober bij de koning op het bordes. In het regeerakkoord 
van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staan de voornemens die grafische ondernemers raken of waarvan ze juist van kunnen 
gaan profiteren. In het hart van Kernnieuws een aantal trends op een rij. Kunnen zij ‘Vertrouwen in de toekomst’? Directeur 
Fons Bakkes houdt zijn hart vast bij een te ongebreideld optimisme.

KVGO-directeur Fons Bakkes: 
‘Het gaat niet opeens aan alle kanten goed’
"Het Centraal Plan Bureau schetst een rooskleurig beeld van de economie maar, daar is in de grafimedia sector weinig van te 
bespeuren. Hier en daar zijn er misschien wel sectoren die het wat beter doen. Verpakkingsbedrijven bijvoorbeeld, maar dat 
is al een tijd zo.” 

“Het aantal faillissementen en reorganisaties is ook lager dan 
wat we in vorige jaren hebben gezien. Maar minder slecht nieuws 
betekent nog niet goed nieuws. Dat geldt voor de industrie, maar 
dat geldt zeker voor de grafische industrie."
KVGO-directeur Fons Bakkes is verbaasd over het wel erg fraaie 
plaatje dat wordt geschetst in de Macro Economische Verkenning 
(MEV) die traditioneel wordt gepubliceerd op Prinsjesdag.
De economie groeit dit jaar met 3,3 procent en volgend jaar naar 
verwachting nog eens met 2,5 procent. De beste cijfers in tien jaar 
tijd en bovendien één van de beste in heel Europa. De werkloos-
heid daalt ook en komt met 4,3 procent zelfs ruim onder de vijf 
procent uit.
“Ik wil niet te negatief zijn, zo zit ik niet in elkaar, maar het moet 
wel enige handen en voeten hebben. Die voorspelde groei komt 
vrijwel geheel voor rekening van de zakelijke dienstverlening, voor 
de industriële productie is het beeld redelijk overtrokken.”

Stevige druk
“Wat onze grafimediasector betreft kan ik al die mooie verhalen 
maar heel mondjesmaat terugvinden. Er is nog steeds sprake van 
overcapaciteit en van stevige druk op de prijzen. Bij een aantal 
productgroepen vertoont de vraag nog altijd een dalende lijn, denk 
aan dagbladen, tijdschriften.
Met boeken lijkt het wat beter te gaan maar er zijn maar weinig 
drukkers die zich daarop toeleggen. Maar dat het echt prima gaat, 
alsof we sectorbreed op enig groeiscenario zouden zitten, zie ik op 
dit moment nog niet gebeuren. De koopkracht – een voor grafische 
bedrijven belangrijke factor – neemt ook maar minimaal toe.
Je merkt wel dat er hier en daar wat meer vraag is naar personeel. 
Dat is misschien een goed teken. 
Maar je hoort ook dat het voor bedrijven moeilijk is om goede 
mensen te vinden. Dat geldt eigenlijk voor de hele industrie.  
Niet alleen in ons land maar ook elders. 

Jongeren kiezen voor de dienstensector en als industrie hebben 
we nog altijd een verkeerd imago. We proberen daar als KVGO en 
als bedrijfstak zeker wat aan te doen.”

Onderuit
“Het is belangrijk dat we ons beseffen dat, wat daarover op 
landelijk niveau ook georakeld wordt, de gang van zaken in onze 
grafimedia bedrijven de draagkracht van onze branche bepaalt. 
Niet die opgepoetste macro-economische cijfers.
En laten we ons vooral ook goed realiseren dat al die mooie 
economische voorspellingen voor volgend jaar zo weer onderuit 
gehaald kunnen worden. Je leest het in de MEV zelf.
Daar hebben ze het over neerwaartse risico’s als de onzekerheid 
over het beleid van de ECB en van de FED in de VS, Brexit, interna-
tionale problemen zoals rond Noord-Korea. We moeten echt niet 
denken dat het nu opeens aan alle kanten goed gaat, zeker niet in 
de grafische sector.”

Regels bescherming persoonsgegevens 
leveren rompslomp op

“De nieuwe regels voor gegevensbescher-
ming raken in principe elk bedrijf. En het 
is kort dag. De regelgeving gaat in op 25 
mei 2018. Er is geen overgangstermijn,” 
stelt mr. U.H. Oelen van de Autoriteit Per-
soonsgegevens (AP), tijdens een bezochte 
bijeenkomst van het KVGO op 4 oktober in 
Soestduinen.
Oelen sprak over de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG), van de 
Europese Unie die de voorschriften rond 
de bescherming van persoonsgegevens  
in alle EU-landen op één lijn brengt.  
De verordening leidt er toe dat er een aan-
tal nieuwe voorschriften gaat gelden voor 
organisaties en bedrijven.
“Voor een deel bestaan er al dergelijke 
regels op grond van de nationale wetge-
ving, maar er verandert wel het één en 
ander.”

Aanspreekpunt
Zo maakt de AVG bij de bescherming van 
gegevens onderscheid tussen ‘verant-
woordelijke’ en ‘verwerker’. Wie als ver-
antwoordelijke wordt aangemerkt hangt 
af van de vraag wie de persoonsgegevens 
beheert. Hij of zij stelt het doel en de mid-
delen van de gegevensverwerking vast, 
bepaalt het hoe, waarom en wat en is ook 
uiteindelijk het aanspreekpunt voor infor-
matie als er iets mis gaat. De verwerker, 

dat kan bijvoorbeeld een drukker of binder 
zijn, werkt in opdracht van de verantwoor-
delijke, maar heeft op het gebied van de 
beveiliging wel plichten.  
De partijen moeten ook de afspraken over 
de manier waarop persoonsgegevens 
worden beschermd in een schriftelijke 
overeenkomst vastleggen.
Als de drukker een collega inschakelt, dan 
moet dat expliciet door de opdrachtgever 
worden goedgekeurd of al van te voren in 
de overeenkomst zijn opgenomen.

Register
Verder dient elk bedrijf een register aan 
te leggen van persoonsgegevens waar 
het mee bezig is, inclusief die over het 
eigen personeel en bijvoorbeeld uit een 
klantenbeheerssysteem. Dat register dient 
beschikbaar te zijn als de AP besluit een 
controle uit te voeren.
“U kunt het dan niet even snel opstellen", 
zegt Oelen. Hij wijst er daarbij op dat de 
verantwoordelijke, in veel gevallen de 
opdrachtgever, voor het uitvoeren van zijn 
taken zoals rond het register informatie 
nodig zal hebben van de verwerkers.

Dwangsom
Nieuw is ook dat de verwerker een boete 
kan worden opgelegd. Dit wordt in de 
media worden om commerciële redenen 

vaak breed uitgemeten. Hiervoor hoeft 
men niet meteen bang te zijn. Het is niet 
zo dat de AP meteen boetes gaat uitdelen.
Is iets niet in orde dan zal er eerder een 
eis onder dwangsom worden opgelegd. 
Het bedrijf krijgt de tijd om de overtreding 
op te heffen en te voldoen aan de AVG. 
Is dit op tijd voor elkaar dan wordt er geen 
dwangsom opgelegd.

Meldplicht
Verder wees de vertegenwoordiger van de 
AP op de uitbreiding van de meldplicht bij 
datalekken. Nu moeten die gemeld worden 
als er ernstige nadelige gevolgen dreigen 
voor de bescherming van persoonsge-
gevens. Straks moet elk datalek gemeld 
worden tenzij onwaarschijnlijk is dat dat 
een risico inhoudt.
Andere onderwerpen in de AVG zijn de 
Data Protection Impact Assessment voor 
verwerkingen met een hoog privacyrisico, 
zoals medische gegevens. Een ander 
thema is de ‘functionaris voor gegevens-
bescherming’. Deze eis zal meestal niet 
gelden voor grafische bedrijven.
Voor dergelijke onderwerpen kunnen ook 
op brancheniveau afspraken gemaakt 
worden. Het KVGO onderzoekt samen met 
de Europese partners een Gedragscode 
waarin een aantal onderwerpen uit de AVR 
geregeld zou kunnen worden. 

De nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens bezorgen bedrijven veel werk. Registratie van wat er met 
persoonsgegevens wordt gedaan – ook bijvoorbeeld van het personeel -, nieuwe overeenkomsten met opdrachtgevers én 
ingeschakelde collega’s en verplicht melden van datalekken; allemaal taken die op ondernemers afkomen. 
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Groene maatregelen voor ondernemers?
Een scherper doel voor het verminderen van broeikasgassen, een nationaal klimaat- en energieakkoord vastgelegd in  
een Klimaatwet en een extra stimulans voor duurzame energie, die oploopt tot 3,2 miljard euro. KVGO-specialist  
Maarten Reuderink zet vraagtekens bij de groene regeringsmaatregelen voor ondernemers.

Het kabinet Rutte III verhoogt de doelstelling voor de vermindering 
van broeikasgassen ten opzichte van 1990 van 40 naar 49 procent 
in 2030. Dit doel kan zelfs verder aangescherpt worden omdat 
de regering in Europa gaat pleiten voor de aanscherping van 
Europese doelstelling in 2030 naar 55 procent. Indien dit niet lukt 
wil het kabinet ambitieuze afspraken maken met gelijkgestemde 
Noordwest-Europese landen.

KVGO-specialist Maarten Reuderink: “Dit betekent een extra ver-
mindering in van de CO2-uitstoot van 56 Mton boven de bestaande 
afspraken. De vraag is of dit realistisch is gezien het feit dat Rutte 
III dit wil bereiken door CO2-afvang en opslag.”

Klimaatwet
Om dit doel te bereiken wil de overheid komen tot een nationaal 
klimaat- en energieakkoord. De hoofdlijnen van de afspraken op 
het terrein van klimaat en energie in dit regeerakkoord worden 
vastgelegd in een Klimaatwet om zo meer zekerheid te geven aan 
ondernemers voor de lange termijn.

Zoals te verwachten is houdt het klimaatbeleid een verdere 
verzwaring in van milieuheffingen op energie. Ook wordt er een 
minimumprijs voor CO2 in de elektriciteitssector ingevoerd.
De regering trekt ook meer geld uit voor de stimulering van duur-
zame energie (SDE+-regeling) die oploopt tot 3,2 miljard euro.
Reuderink: “De vraag is in hoeverre onze grafische bedrijfstak 
hiervanw zal profiteren en wat de gevolgen zullen zijn van een 
nieuw klimaat- en energieakkoord voor onze industrie.”

Recht op papieren communicatie moet beter

KVGO fel tegen voorgenomen 
verhoging lage btw-tarief

"Mensen die niet elektronisch kunnen communiceren moeten dat ook op een andere manier kunnen blijven doen.  
Daarom blijft er een keuzemogelijkheid om per post met de overheid te communiceren." Dat is te lezen in het regeerakkoord. 
Een goede stap, vindt Papierenkaton.nl, maar het gaat niet ver genoeg. 

Het KVGO is fel tegen de verhoging van het lage btw-tarief. Deze zal omhoog gaan van 6 naar 9 procent.  
Dat betekent dat ook boeken, tijdschriften en kranten een stuk duurder gaan worden.

‘Overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, moet in de 
toekomst ook digitaal kunnen: veilig, snel en goedkoop. De elek-
tronische dienstverlening via mijnoverheid.nl wordt verbeterd’.
Wat Papierenkarton.nl betreft is de toezegging van de komende 
regering een goede stap. Echter, de keuzemogelijkheid om per 
post te communiceren dient niet alleen afhankelijk te zijn van het 
niet elektronisch kunnen communiceren, maar evengoed van het 
niet elektronisch willen communiceren.
De ontvanger moet zelf kunnen beslissen op welke wijze hij de 
informatie ontvangt. Zeker als het gaat om belangrijke overheids-
informatie.

‘De dienstverlening wordt meer servicegericht, er komt een 
machtigingsfunctie en mijnoverheid.nl wordt in staat gesteld om 
pushberichten te versturen om proactief te waarschuwen. Mensen 
die niet elektronisch kunnen communiceren moeten dat ook op 
een andere manier kunnen blijven doen. Daarom blijft er een keu-
zemogelijkheid om per post met de overheid te communiceren’.
Dat valt te lezen in het regeerakkoord dat op 10 oktober is gepre-
senteerd. De bepaling sluit aan bij eerdere kritiek van de Ombuds-
man op de digitalisering van overheidsinformatie maar ook bij het 
recent verschenen rapport van de Wetenschappelijk Raad voor 
Regeringsbeleid: Weten is nog geen doen.

“Dat is een grote klap voor de grafische 
sector die dat drukwerk produceert. Ook 
veel van onze opdrachtgevers worden 
hard getroffen. Net nu er hier en daar 
tekenen zijn van enig herstel in onze 
sector, komt de nieuwe regering met deze 
vervelende verrassing”, zegt KVGO-direc-
teur Fons Bakkes in een eerste reactie op 
de plannen.

De verhoging van het lage btw-tarief met 
50 procent staat in het regeerakkoord 
voor het kabinet Rutte III. Daar tegenover 
verlaagt de regering de vennootschaps-
belasting maar dat zal volgens Bakkes 
de schadelijke effecten van het duurder 
maken van drukwerk niet compenseren.

Eerste levensbehoefte
“Drukwerk is de drager van maatschap-
pelijk relevante informatie zoals nieuws en 
ook van cultuur, literatuur en wetenschap.  
Het behoort daarmee tot de eerste 
levensbehoeften. Boeken en tijdschriften 
spelen al eeuwen lang een cruciale rol in de 
samenleving. Het kabinet begaat een grote 
fout door dat drukwerk, net als andere 
producten voor de consumentenmarkt, 
duurder te maken. Ik kan nauwelijks iets 
bedenken dat een grotere bedreiging 
vormt voor het op gang komen van het 
economisch herstel in de sector dan dit 
plan.”
Het KVGO gaat haar bezwaren tegen de 
plannen van de nieuwe regering nadruk-
kelijk naar voren brengen bij de Tweede 
Kamer.
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Afspraken over arbeidsvoorwaarden lijken 
niet verkeerd uit te pakken
Op 10 oktober werd het langverwachte regeerakkoord gepresenteerd. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden lijken bepaalde 
afspraken gunstig uit te pakken voor werkgevers. De specialisten van het KVGO Aukje van het Nederend en Jordy de Mooij lichten 
een aantal afspraken toe uit het regeerakkoord.

Ontslaggronden zoals disfunctioneren en een verstoorde 
arbeidsrelatie kunnen zoals in het verleden weer worden 
gecombineerd om zo een ontslag via de rechter te 
bewerkstelligen. De ontslaggronden hoeven dus niet meer 
afzonderlijk te worden beoordeeld. Bij een combinatie van 
ontslaggronden kan de rechter echter wel een extra vergoeding 
toekennen van max de helft van de transitievergoeding.

Transitievergoeding
De opbouw van de transitievergoeding verandert.  
Voor elk gewerkt jaar wordt één derde maandsalaris aan 
transitievergoeding opgebouwd. Voor werknemers die 
langer dan tien jaar in dienst waren gold een opbouw van een 
half maandsalaris per jaar vanaf het tiende jaar. Hier staat 
overigens wel tegenover dat de opbouw aanvangt vanaf het 
moment van indiensttreding.

Tijdelijke contracten
De periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten 
overgaan in een contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd 
naar 3 jaar. Momenteel is dit twee jaar.

Compensatie
Het voorstel werkgevers te compenseren voor de 
transitievergoeding in geval een zieke werknemer  
na twee jaar uit dienst gaat wordt doorgezet.

Loondoorbetaling
Loondoorbetaling bij ziekte wordt voor kleine werkgevers 
(tot 25 werknemers) verkort van twee jaar naar één jaar.  
De kosten in het tweede jaar worden gedekt door een uniforme 
‘lastendekkende‘ premie, te betalen door kleine werkgevers.

Zelfstandigen
De wetgeving over zelfstandigen wordt vervangen. 
Er wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd.  
Deze moet opdrachtgevers vooraf meer duidelijkheid 
en zekerheid geven bij de inhuur van zelfstandigen.

Jordy de Mooij: “Uit de afspraken kan worden opgemaakt dat 
het arbeidsrecht op bepaalde punten weer zal worden herzien. 
Daarbij is het duidelijk dat de afspraken uit het regeerakkoord 
slechts een startpunt zijn. De afspraken moeten eerst nog 
worden vastgelegd in wetgeving. Of en in welke vorm we de 
gemaakte afspraken uit het regeerakkoord zullen terugzien is 
de vraag, zeker gezien de krappe meerderheid in de Eerste en 
Tweede kamer.”

Het KVGO houdt de ontwikkelingen rond de wetgeving 
nauwlettend in de gaten. Naar verwachting zullen de 
eerste wetswijzigingen pas op zijn vroegst in 2019 worden 
doorgevoerd.
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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.

908326-1710_adv KVGO.indd   1 06-10-17   15:27

BP Plus Tankpas voordeel
Dankzij een unieke samenwerking tussen het KVGO en BP Nederland, kunnen leden gebruik  
maken van de BP Plus Tankpas. Dat levert kortingen op brandstof op, naast vele kostenbesparende extra’s.

Of u nu één of tien bedrijfsauto’s heeft, met 
de BP Plus Tankpas kunt u altijd rekenen 
op aantrekkelijke prijsvoordelen, optimale 
veiligheid en uiteenlopende extra’s, 
zoals slimme software om de prestaties 
van uw bedrijfswagens bij te houden en 
een programma om uw CO2-uitstoot te 
neutraliseren.
Met de BP Plus Tankpas vindt u altijd een 
tankstation in de buurt of op uw route. U 
kunt namelijk terecht bij meer dan 300 
bemande BP-stations (waarvan 37 aan de 
snelweg) én 60 onbemande tankstations. 

Ook bent u welkom bij 444 tankstations van 
Texaco en kunt u tanken bij 73 tankstations 
van Argos.

De BP Plus Tankpas van KVGO is 
uitsluitend bedoeld voor bedrijven die 
(aantoonbaar) lid zijn van KVGO en kan 
alleen gebruikt worden voor zakelijke 
voertuigen. Dat wil zeggen: personenauto’s 
en/of bestelwagens van de zaak die worden 
ingezet voor beroeps(goederen)vervoer.  
Dit kunnen ook lease- of huurwagens zijn.

  Kijk voor alle voordelen op  
www.kvgo.nl›ledenvoordeel›BP tankpas
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Volgens directeur Roel Stevens van de 
NVWA-IOD gaat dit om specifieke fraude 
die een gevaar kan opleveren voor de 
voedselveiligheid en de volksgezondheid. 
”Drukkerijen moeten zich er van bewust 
zijn dat zij een cruciale rol kunnen spelen 
bij het plegen van deze misdrijven.“
De NVWA-IOD heeft contact gezocht met 
het KVGO om de problematiek van de faci-
literende drukkerijen onder de aandacht 
te brengen. Directeur Roel Stevens legt uit 
op het hoofdkantoor van de NVWA aan de 
Catherijnesingel in Utrecht.

Wat is en doet de NVWA-IOD?
“Wij zijn één van de vier bijzondere 
opsporingsdiensten in Nederland. We zijn 
een specialistische opsporingsdienst 
en hebben dezelfde bevoegdheden als de 
recherche van de Nationale Politie. Dus wij 
mogen ook telefoons tappen, aanhoudin-
gen verrichten en andere opsporingsbe-
voegdheden inzetten. Wij doen onderzoek 
naar complexe, georganiseerde fraude 
op de terreinen waar de NVWA –waar 
wij onderdeel van zijn- toezicht op houdt. 
Denk aan voedselveiligheid, productveilig-
heid en dierenwelzijn.” 

Waar kennen wij de NVWA-IOD van? 
“Ik denk dat we nu vooral bekend zijn van-
wege ons strafrechtelijke onderzoek naar 
het schandaal rondom de fipronil-eieren.  
Een ander bekend onderzoek van ons was 
de paardenvleesaffaire. De verdachte in 
deze zaak is inmiddels veroordeeld tot 
2,5 jaar gevangenisstraf.”

Drukkerijen spelen volgens u een facili-
terende rol bij het plegen van fraude. Wat 
bedoelt u hiermee?
“Faciliteerders zijn mensen of organisaties 
die bewust of onbewust helpen bij het 
voorbereiden, uitvoeren of verhullen 
van illegale activiteiten. Wij zien in onze 
onderzoeken steeds vaker een facilite-
rende rol van drukkerijen. Dit zijn regulie-
re, professionele drukkerijen en niet een 
obscuur mannetje drie hoog achter met 
een printer. Deze drukkerijen maken met 
hun producten of diensten mede mogelijk 
dat criminelen kunnen frauderen.”

Kunt u hier voorbeelden van noemen?
“Wij hebben vorig jaar onderzoek gedaan 
naar het vervalsen van etiketten op blikken 
babymelkpoeder. De verdachten lieten 
valse etiketten drukken en brachten deze 
aan op blikken babymelkpoeder. Het leek 
daardoor alsof de voeding geschikt was 
voor baby's met een koemelkallergie, 
terwijl dat niet zo was. Als kinderen met 

een koemelkallergie deze melk hadden 
gedronken, hadden ze een ernstige aller-
gische reactie kunnen krijgen. De blikken 
konden met de vervalste etiketten voor 
een hogere prijs worden verkocht. 
Een ander voorbeeld is het drukken van 
valse halal-certificaten waardoor de 
fraudeur goedkoop paardenvlees als 
duurder halal rundvlees kon verkopen. 

Recent hebben we een onderzoek 
afgerond waarin een drukkerij valse 
veterinaire goedkeuringsmerken van 
Zuid-Amerikaanse ministeries drukte. 
Met deze papieren kon de fraudeur vlees 
een andere herkomst geven. Door te doen 
alsof het vlees uit een ander land kwam, 
kon het importverbod van Rusland voor 
vlees uit de EU worden ontweken. Hier-
door komt de voedselveiligheid in gevaar. 
Voedsel moet namelijk altijd traceerbaar 
zijn. Als er iets mis is, moet het snel van 
de markt gehaald kunnen worden. Dit 
gaat niet wanneer er is gerotzooid met de 
identiteit van het product.”

Maar wat kan een drukkerij hier aan 
doen? Als de opdrachtgever met een 
goed, geloofwaardig verhaal komt dan 
handelt de drukker toch te goeder trouw?
“Dat is het punt juist. Wij zien dat de 
opdrachtgevers helemaal geen goed ver-
haal hebben. De fraudeur vraagt simpel-
weg of de drukker iets wil drukken en de 
drukker doet dit zonder vragen te stellen. 
Hij gaat er vanuit dat de opdrachtgever 
een legaal doel met het drukwerk heeft 
en staat er niet bij stil dat dit weleens niet 
het geval zou kunnen zijn.”

En daar zouden drukkerijen wel bij stil 
moeten staan?
“Jazeker. Uit een eerder gesprek met het 
KVGO bleek dat de branche zich nauwelijks 
bewust is van deze vorm van fraude die 
mogelijk ook strafbaar is voor de druk-
kerij zelf. Daarom willen we proberen om 
het fraudebewustzijn in de branche te 
vergroten.”

Wat verwacht u van de branche?
“De aanpak van faciliteerders is een 
prioriteit van de landelijke politiek, de 
Nationale Politie, de bijzondere opspo-
ringsdiensten en het Openbaar Ministe-
rie. Maar we kunnen dit niet alleen.  
Iedereen moet hierin zijn verantwoor-
delijkheid nemen.

Ik verwacht van de branche dat ze vragen 
stellen aan opdrachtgevers en zich 
bewust zijn dat hun drukwerk ook voor 
illegale doelen gebruikt kan worden. Een 
dergelijk bewustzijn hoort ook bij maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.”

Waar moet een drukker op letten?
“Dat is een lastige vraag. Kijk, als een 
opdrachtgever vraagt of je bankbiljetten 
wil drukken dan ligt het er erg dik boven-
op dat dit niet mag. Bij de opdrachten uit 
de voorbeelden die ik eerder heb genoemd 
is dat minder duidelijk. 

Wel horen wij van de drukkers in onze 
onderzoeken dat zij vaak een gevoel heb-
ben dat er iets niet klopt aan de opdracht. 
Ik zou de branche daarom willen aanra-
den om meer op hun gevoel en gezond 
verstand af te gaan en vragen te stellen. 
Hierbij is het ook belangrijk dat drukke-
rijen informatie over dit soort praktijken bij 
ons melden.” 

Fraude, faciliterende drukkerijen  
en voedselveiligheid
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD)  
ziet steeds vaker dat drukkerijen een faciliterende rol spelen bij het plegen van fraude. 

CONTACT OPNEMEN?

Voor informatie en meldingen kunnen drukkerijen contact opnemen met de NVWA-
IOD via infodesk.iod@nvwa.nl of 088-2230030. Anoniem melding maken? Dan kunt 
u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de NVWA-IOD. 
Anonimiteit is van belang als bekendmaking van uw identiteit mogelijk verregaande 
persoonlijke consequenties heeft, zoals ontslag of bedreiging. Bij alles wat het TCI 
doet, wordt gezorgd voor afscherming van uw identiteit. U kunt het TCI 24 uur per dag 
bereiken via 06 - 13 44 94 77.



Spelden
De zilveren speld wordt uitgereikt aan vertegenwoordigers van leden die  

persoonlijk 25 jaar of langer als directielid staan ingeschreven bij het KVGO.

Henry de Graaf 

van Drukkerij Kantoorboekhandel Nico de Graaf  

in Nieuwleusen op 10 augustus
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Omdenken

Een van onze leden in het oosten van het land 
mocht ik de zilveren KVGO-speld uitreiken wegens 
25 jaar loyaal lidmaatschap. De laatste keer dat ik 
er was, stond dit ondernemende echtpaar vol trots 
in hun ruim gesorteerde kantoorboekhandel met 
een florerende drukkerij. In de volle breedte 
hebben deze ondernemers de effecten van de 
voortschrijdende technologie ondervonden, maar 
zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Er wordt nu 
op een moderne printers volop – veelal geperso-
naliseerd – drukwerk geproduceerd. 
Ook de winkel staat nog steeds vol, alleen niet 
meer met boeken en tijdschriften. Ik dacht zelfs 
even in de verkeerde deur genomen te hebben. 
Naast de kantoorartikelen en wenskaarten staan 
de schappen inmiddels vol met houten speelgoed, 
als spin off van het familiedrukwerk.  
Waar collega’s de handdoek in de ring gooiden en 
het veld ruimden, draait hier – klaar voor de 
toekomst – een renderend familiebedrijf. 
Het omdenken en schakelen kan nog veel 
rigoureuzer. Dat blijkt uit het verhaal bij een ander 
zeer gewaardeerd langjarig KVGO-lid, Sint 
Catharinadal te Oosterhout. De geschiedenis, te 
lezen op hun site, gaat terug tot 1271, waarin de 
zusters Norbertinessen meermaals de bakens 
moesten verzetten. De activiteiten rondom het 
wereldvermaarde Kunstatelier voor boekrestau-
ratie, kaligrafie en leerbewerking biedt niet meer 
de gewenste continuïteit. Daarom sloegen de 
Norbertinessen een andere weg in. Het Kunstate-
lier blijft bestaan, maar onder de missie ‘Behoud 
door ontwikkeling’ wordt de hoofdbron van 
inkomsten de ruim zeven hectare grote wijngaard, 
met wijnhuis-taveerne, kloosterwinkel en acht 
gastenkamers. Een maand geleden was ik als 
vrijwilliger betrokken bij de druivenoogst en 
zaterdags kunt u mij al vinden als verkoopmede-
werker in de kloosterwinkel. Ja, ook persoonlijk 
moet ik omdenken en schakelen om komend jaar, 
na ruim 35 jaar 
KVGO-historie, een 
andere wederom zinvolle 
en dankbare invulling aan 
mijn werkzame leven te 
geven. 

Fons Metsaars

Column

Zieke medewerker 
hoog op de agenda 
Zieke medewerkers bezorgen de werkgever problemen. Er moet maximaal 
twee jaar loon worden doorbetaald. 

Begeleiding en re-integratie kosten 
veel tijd en vaak geld terwijl, als na 
afloop van die twee jaar blijkt dat pro-
cessen niet goed doorlopen zijn, een 
sanctie dreigt. Dat wil zeggen langer 
loon doorbetalen. 
Bij de beoordeling van wat er gebeurt, 
speelt het UWV een belangrijke rol. 
Vandaar dat het KVGO Hester ten 
Hoope, accountmanager werkge-
versdienstverlening bij het UWV, 
uitnodigde om rol en werkwijze toe te 
lichten. 

Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst 
op 18 september bij het GOC in Veen-
endaal. Deze trok meer dan zeventig 
vertegenwoordigers van ledenbedrij-
ven. Het bewijs dat de zieke medewer-
ker hoog op de agenda blijft. 

Hester ten Hoope: “We bezoeken een 
groot aantal bedrijven en branches 
om de rol van het UWV uit te leggen. 
Het UWV is betrokken bij veel meer 
zaken dan alleen uitkeringen. We hou-
den ons daarbij bezig met verzekerin-
gen, bieden personeelsdiensten aan 
en spelen een rol bij het vaststellen 
van de premies,” stelde zij, om vervol-
gens de verschillende stappen in het 
begeleidings- en re-integratietraject 
toe te lichten. 

   Het UWV maakte een handleiding 
‘Werkwijze Poortwachter’ die exclu-
sief voor leden van het KVGO is te 
vinden in de Personeelswijzer.

NOVEMBER

15 KVGO | Ledenraad | Canon | Venlo

15  VNO-NCW MKB Nederland 
Nieuwe privacywet | Amsterdam

16  VNO-NCW MKB Nederland 
Nieuwe privacywet | Veldhoven

21  VNO-NCW MKB Nederland 
Nieuwe privacywet | Oranjewoud

28  VNO-NCW MKB Nederland 
Nieuwe privacywet | Oosterbeek

DECEMBER

07  VNO-NCW MKB Nederland 
Nieuwe privacywet | Den Haag

2018
FEBRUARI

01  Intergraf | Shaping the Future of Print 
 Magazines | Brussel

  Meer informatie?  
www.kvgo.nl › netwerk › agenda

Agenda

Verzekeren tegen
cybercrime

Prognose ontwikkeling 
indirecte kosten 2018

Op 4 oktober ging het in Soest niet alleen over de beveiliging  
van persoonsgegevens, maar ook over cybercrime.

De arbeidskosten en afschrijvingen zullen voor bedrijven volgend jaar sterker 
kunnen stijgen dan in 2017. De kosten voor indirecte materialen dalen, zij het in 
bescheiden mate. Diensten van derden vertonen een bescheiden groei, terwijl 
de verzekeringspremies in een gematigder tempo omhoog gaan dan in 2017.Cyberveiligheid staat centraal bij de 

speciale verzekering die Mutsaers, 
een preferred supplier van het KVGO, 
aan de leden aanbiedt. Guido Kuitert 
van Mutsaerts in een toelichting:  
“Er zijn twee soorten bedrijven. 
Bedrijven die gehackt zijn en 
bedrijven die nog gehackt zullen 
worden.” Verontrustend is dat een 
hacker gemiddeld 209 dagen in een 
systeem rondneust voordat dit wordt 
opgemerkt.

Een groot deel van de onderwerpen 
waar ondernemers zich op dit gebied 
mee bezig moeten houden, is 
‘inbegrepen’ in certificering volgens 
ISO 27001, stelt Tobias op den Brouw, 
IT-specialist bij het Dienstencen-
trum. Hij leidde een interactieve 
sessie over databeveiliging en 
cyberaanvallen.

Dat is de prognose van de indirecte kosten die het KVGO heeft laten berekenen 
naar aanleiding van de op Prinsjesdag gepresenteerde Macro-Economische 
Verkenning. Daaruit blijkt, zoals gebruikelijk, dat de voorspellingen die voor dit 
jaar zijn gedaan niet altijd uitkomen. Zo verwachte het Centraal Planbureau (CPB )
in september 2016 dat de indirecte materialen dit jaar 2,5 procent duurder zouden 
worden. Uit het feit dat men nu voor 2018 een prijsdaling van 0,5 procent voorziet, 
valt af te leiden dat het wel iets minder zal worden.

Arbeidskosten
Daartegenover staat dat de arbeidskosten naar verwachting in 2018 aanzienlijk 
sterker zullen stijgen dan voor 2017 verwacht werd. Nu is de prognoseplus 3,2 
procent, voor 2017 was dat plus 2,0 procent. Ook voor de afschrijvingen voorziet 
het CPB een toename en wel met bijna 4 procent. Dat hangt ongetwijfeld samen 
met de toenemende investeringen die naar verwachting volgend jaar 6 procent 
hoger uit zullen komen.

Diensten
Diensten van derden vertonen een bescheiden groei van 1,8 procent terwijl voor de 
verzekeringspremies voor 2017 een toename met 3,8 procent was verwacht en 
voor volgend jaar een prijsstijging met 2,4 voorzien wordt. Grafimediabedrijven 
verschillen onderling en de wegingsfactoren van de kostensoorten verschillen per 
bedrijf en kunnen dus bij ieder bedrijf een ander effect hebben.

Calculator
Exclusief voor KVGO-leden is een applicatie beschikbaar waarmee KVGO-leden 
een prognose van de komende indirecte kosten voor hun bedrijf op een rij kunnen 
zetten.

   Kijk op www.kvgo.nl en zoek op ‘indirecte kosten 2018’.



Meer weten over papier en karton? Op Papierenkarton.nl
word je 100% geïnformeerd over de bijzondere en duurzame 
eigenschappen van papier en karton.
Papierenkarton.nl is een initiatief van de hele papier- en kartonketen

(*) Koninklijke VNP Jaarverslag 2016

Nederland is kampioen recycling. 82% van het in Nederland gemaakte 
papier en karton bestaat uit oudpapier(*). Als verse houtvezels worden 

gebruikt, komen deze uit duurzaam beheerde bossen.

Nederland wordt circulair. Dat betekent kiezen voor recyclebare producten met een hernieuwbare bron.

Wist je dat 86% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt?

Oud papier is geen afval maar grondstof voor nieuw papier en karton.
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Jouw lichtlijn voor de perfecte point of sale oplossing.

Take it easy, take Jolfi x
0348 - 404 600 - www.jolfi x.nl
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