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Inhoud

Schrijfwaren trotseren 
digitalisering
Schrijfwaren blijven een belangrijke productgroep voor de 
vakhandel. Ook al schrijdt de digitalisering voort, de pen 
blijft een belangrijk gebruiksartikel of luxe product. Kan 
de vakhandel zich onderscheiden met schrijfwaren? Wat 
zijn de laatste trends? Louis Frowijn (Staedtler), Marianne 
Grave (Kangaro KTC), Denis Crevecoeur (BIC) en Katrien 
Peeters (Pelikan) geven antwoord.

hijdra.com creëert 
de ideale  
werkomgeving
Dirk-Jan Hijdra staat dicht bij zijn klanten. Het 
liefst loopt hij zelf even bij hen binnen om de 
sfeer op de werkvloer te proeven.. Niet alleen 
met het leveren van artikelen uit een breed 
assortiment tegen een scherpe prijs, maar juist 
ook met services als reparaties van meubilair en 
machines of het bieden van ICT-oplossingen wil 
hijdra.com de complete huisleverancier zijn.

Back-to-school: scholieren 
voor eens de experts
“Wie durft?” Onder het kritisch oog van vier scholieren 
werden de producten van de leveranciers vakkundig 
bekeken, getest en onder de loep genomen. Van een 
verlegen houding is geen sprake geweest en aan kreten als 
'deze kleurstiften zijn zo handig' en 'dit notitieboekje is echt 
iets voor mij' dan ook geen tekort. Tijdens een bijzondere 
bijeenkomst leerde de Office-branche de back-to-school 
doelgroep beter kennen.

De (on)zin van zitten
Er is al enige tijd veel aandacht voor de (on)zin van zitten. 
KBM doet ook een duit in het zakje en vroeg vier experts 
uit de inrichtingsbranche om hun mening over 5 stellingen 
te geven. Het woord is aan Goos Vollema, Senior Product-
manager bij Gispen, Kees de Boer, designer bij Ahrend, 
Cindy Cnossen, sales & marketing manager bij Score en 
Stef Middel, Area Sales Manager bij Aeris.
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Column

ISO 20400….
Het zoemt en het buzzt….onze branche raakt (weer) in de  ban van 

circulaire economie en MVOn(maatschappelijk verantwoord 
ondernemen). Sterker nog; dat zou ú ook moeten zijn. 
Je kon er op wachten, zodra de economie weer aantrekt, 

geldt dat ook voor de aandacht voor duurzaam, 
circulair en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Misschien een wat cynische 
constatering, maar ook een logisch econo-
misch gegeven. En niet minder noodza-
kelijk, omdat we met zijn allen de wereld 

netjes achter willen laten voor de generaties 
die na ons komen.
Naast de urgentie tot verduurzaming hou ik 
ook erg van het opvoeren van die druk door 

overheidsmaatregelen en normeringen. 
In het kader van dat laatste dan 
ook de cryptische kop boven deze 
column. ISO 20400 staat voor de 

nieuwe richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, die op 18 mei 
is bekrachtigd en in 165 landen als organisatierichtlijn zal worden 
gevoerd. Een stap verder in MVO, zullen we maar zeggen. Verbeter de 
wereld, begin bij de inkoop.
En over inkoop als aanjager gesproken Rijkswaterstaat heeft een 
spectaculaire order  namens de overheid te vergeven. Voor circulaire 
kantoorinrichting,  met een looptijd van tien jaar en tientallen miljoenen 
euro’s. Het lot van deze tender valt in augustus. Spannend dus! Niet 
meer alles nieuw inkopen, maar vooral herstellen, op een andere plek 
inzetten en eventueel ombouwen. En pas als het echt niet anders 
kan, nieuw aanschaffen. Gelijktijdig vallen er bij de redactie steeds 
vaker nieuwsberichten binnen van bedrijven die hun kantooromgeving 
volgens de normen van de circulariteit hebben ingericht. Een goeie 
ontwikkeling. Voor u als speler in deze markt reden om op te letten én 
aan te haken. Er gebeurt wat, en er staat nog veel meer op stapel….

Joost Heessels

PCI Nederland Official Supplier van Ajax
Werkplekspecialist PCI Nederland heeft een 
suppliers-overeenkomst gesloten met voetbalclub 
Ajax. De overeenkomst werd ondertekend in het 
kersverse hoofdkantoor van PCI in Lijnden bij 
Schiphol. De samenwerking start op 1 juli 2017 
en heeft een looptijd van vijf jaar. Vanuit Ajax 
waren Edwin van der Sar (algemeen directeur) en 
Menno Geelen (commercieel directeur) aanwezig.
Ajax en PCI werken samen aan het kantoor van 

de toekomst en implementeren een HP-printer-
park in de Ajax-kantoren in de ArenA en sportpark 
de Toekomst. PCI zal ook als nieuwe Official Sup-
plier zichtbaar zijn op deze locaties. Daarnaast 
verwerft de onderneming diverse activatie- en 
hospitalityrechten.
“Het is mooi dat dit sterk groeiende bedrijf zich 
met producten en een geldelijke bijdrage aan 
onze club wil verbinden,” zegt Ajax-directeur 

Edwin van der Sar. “We hebben PCI leren kennen 
als een professionele organisatie met verstand 
van zaken op het gebied van kantoorautomatise-
ring. Ze willen hun dienstverlenging verder onder 
de aandacht brengen van ons zakelijke netwerk 
en daarbij gaan we hen met mooie activaties 
ondersteunen. PCI en HP gaan samen met Ajax 
aan een innovatieve showcase werken.”

In het midden: Edwin van der Sar (directeur Ajax) en Bas Kamphuis (Algemeen Directeur van PCI)
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Ewoud Bosch nieuwe Vice President  
International Sales B2B & B2C bij edding

Ewoud Bosch is sinds april 2017 als Vice Presi-
dent International Sales B2B & B2C verantwoor-
delijk geworden voor de ontwikkeling van het 
commerciële beleid van edding International.

Hij volgt hiermee Dirk Naeve (B2B) en Eric Boldt 
(B2C) op, die beide al eerder afscheid namen als 
Vice President International Sales.
Ewoud Bosch heeft al diverse Sales Management 
functies bekleed in de office-industrie. Tot 2004 
was hij verantwoordelijk voor de Field Sales bij 
Lyreco en vanaf 2004 bekleedde hij de functie als 
Managing Director, eerst bij 

edding Legamaster B.V., en sinds januari 2016 
bij edding Benelux B.V. In die laatste rol was hij 
al nauw betrokken bij diverse internationale com-
merciële projecten op groepsniveau.
Bosch zal naast zijn functie als Vice President 
International Sales B2B & B2C eindverantwoor-
delijk blijven voor edding Benelux. De dagelijkse 
sturing van edding Benelux heeft hij overgedragen 
aan Eric Sevriens (Sales Manager Benelux) en Age 
Yska (Trade Marketing Manager Benelux).

Canon Nederland neemt Nokavision 
Software over
Canon Nederland N.V. heeft Nokavision Software 
B.V. overgenomen, een toonaangevende leve-
rancier van solutions voor Customer Communi-
cations Management en Digital Transformation. 
Hierdoor kan Canon haar klanten nog betere 
oplossingen bieden voor het optimaliseren van 
klantcommunicatie en voor innovatieve Smart 
Apps.

Deze overname is de volgende stap in Canon's 
strategie om sneller te groeien in solutions en 
services, en om zowel haar klantenkring als 
productportfolio te verstevigen. Met de overname 
van Nokavision, die volgt op de overname van 
Docspro in maart 2016, verstevigt Canon haar 
positie van solutions provider voor Customer 
Communications Management.

Contractondertekening door (v.l.n.r.) Rob Steenvoorden (Nokavision), Joop van Boerdonk (Canon Neder-
land), Ronald Kerkhof (Nokavision)

'Meer dan 80  
procent van  
expositieruimte 
Paperworld 2018 
geboekt'
Hoewel Paperworld 2017 nog vers in het geheu-
gen ligt, zijn de voorbereidingen voor de volgende 
editie alweer in volle gang. Zes weken na de start 
van de registratiefase hebben 885 exposanten 
al meer dan 80 procent van de expositieruimte 
geboekt.. “Dit jaar hebben talrijke exposanten 
geprofiteerd van de vroegboek-korting en hun 
standruimte op tijd gereserveerd. Deze positieve 
ontwikkeling laat zien dat Paperworld het event 
van het jaar is voor de sector en het belangrijkste 
sales-platform voor fabrikanten”, zegt Paperworld 
Director Michael Reichhold. Volgend jaar, zullen 
fabrikanten van papier, office supplies en statio-
nery weer hun laatste producten en de trends op 
het gebied van ‘The Visionary Office’ en ‘Statio-
nery Trends’ in zeven hallen van Messe Frankfurt 
presenteren.
Talrijke bekende fabrikanten van merkproducten 
hebben al ingeschreven voor Paperworld 2018, 
dat van 27 tot 30 januari plaatsvindt. In de Offi-
ce-sectie met de hallen 3.0, 4.0 and 6.0 betreft 
het onder meer exposanten als Exacompta-Cla-
refontaine, Herma, HSM, Krug & Priester (Ideal), 
Olympia and Veloflex. In de Stationery-sectie 
hebben zich onder meer Lannoo, Hallmark Cards, 
Moleskine en Artoz Papier en Caran d´Ache.
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SelfIe van... Eric Klinkers 
Functie:  Directeur
Bedrijf: Klinkers Interieurproducties Ulestraten

Waar en wanneer zag je het levenslicht?
Op 23 maart 1963 in Beek (L)

Met wie deel je de voordeur?
De deur van de zaak bedoel je, die deel ik met 
mijn medewerkers (Medeklinkers).

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?
'Niets was wat het leek' over Prins Bernhard

Naar welke muziek luister je veel?
In de auto Q-music en ik wil ook nog wel eens 
naar een concert van Rammstein gaan.

Hoe en waar breng je je vakantie graag door?
Liefst zes keer per jaar, variërend van Spanje, Let-
land, Finland, Oostenrijk et cetera. Ja ik reis graag.

Je grootste hobby?
Ik mag het niet te hard roepen: auto’s. Daarnaast 
pennen, ondere andere Limited Editions. En 
Vintage-horloges.

Wat is je favoriete sport?
Met mate: wandelen, fietsen.

Je grootste ergernis?
Dat de belastingdienst elk jaar weer wat vindt om 
meer geld te innen.

Levensmotto?
Geniet van het leven, het duurt maar even.

In welke auto rijd je?
Naar klanten toe? Audi A6.

Met wie zou je graag een avondje stappen?
Geen avondje stappen, maar gezellig met vrien-
den, kennissen aan een grote tafel genieten van 
de eenvoud van het leven.

Wat zijn voor jou de geneugten des levens?
Reizen, er zijn overal wel interessante beurzen. 
Eten met veel vrienden aan een grote tafel, flesje 
water, flesje wijn.

Eet het liefst:
Krabcocktail, echte poten bij de vishandel bestel-
len! De saus weet ik als geen ander op smaak te 
brengen.

Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker 
maken?
Krabcocktail.

Welke persoon of onderneming bewonder je 
in de branche?
Dieleman Tholen stond laatst in het vakblad, ik 
vond het geweldig om te lezen dat er nog jeugd is 
die er voor wil gaan.

Zou graag een dag willen ruilen met:
John Pepels van Melano, als werknemer bij DSM 
met zijn vrouw begonnen in kleine juwelen met in-
novatieve ideeën. Ze zitten nu in circa tien landen. 
Wij verzorgen de vitrines, hoog en laag, om hun 
juwelen te presenteren.

Geef antwoord op de volgende 
stelling: De fysieke winkel moet het 
afleggen tegen de webshop.
Deels, als je ouder wordt wil je de 
producten toch voelen, ruiken (onder 
andere boeken). Zorg dat je winkel sexy 
blijft en de klanten blijven komen. Stem 
de winkel ook af op een jonger publiek. 
Hou contact met collega’s die daar ook 
aan werken.

Waarom is de winkelinrichting 
een belangrijke onderdeel van de 
beleving van de klant?
Zakelijk winkelen wordt fun shoppen, 
maar dat is al jaren zo. De klant blijft 
een aantal minuten langer in de 
winkel, brengt meer omzet.

Wat is er zo leuk aan het inrich-
ten van de kantoorvakhandel en 
boekhandel?
Om de routing van de winkel te be-

palen. Wat de eigenaar van de winkel wil uitstralen 
(boekhandel of kantoorvakhandel). Soms heb je te 
maken met een linkse routing, probeer daar maar 
uit te komen. Dit zijn dus uitdagingen voor mij. Om 
na de opdracht de klant zelf verder te begeleiden 
in het hele proces van verbouwing. Zelf onderaan-
nemers zoeken en een bouwvergadering leiden. 
Daarna kijken alle neuzen dezelfde kant op. De 
rest loopt vanzelf. Op dit moment zijn we Kroon 
Loosduinen aan het inrichten. 2 Juni is de ope-
ning. Als ze half juli lachend achter de toonbank 
staan heb ik 'mijn doel' bereikt.
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2017

Eindelijk is het dan zo ver.  Op veler verzoek keert na enkele jaren 
de KBM open weer terug!  Reserveer daarom vrijdagmiddag 

7 juli 2017 alvast in uw agenda. 

Ontmoet op deze dag uw klanten en relaties uit het office-kanaal in een 
ontspannen sfeer. Maak kennis met nieuwe branchegenoten en geef uw 

business een goede en positieve impuls. KBM Open is hét  
netwerk-event bij uitstek. 

7 juli 2017
Locatie: Nationaal Sportcentrum Papendal

meer info op:
www.kbmopen.nl

KBM Open wordt mede mogelijk gemaakt door:



hijdra.com creëert de  
ideale werkomgeving

Dirk-Jan Hijdra staat dicht bij zijn klanten. Het 
liefst loopt hij zelf even bij hen binnen om de 
sfeer op de werkvloer te proeven en geza-
menlijk te kijken hoe zijn bedrijf hijdra.com 
die klant optimaal van dienst kan zijn bij hun 
inkoopproces. Niet alleen met het leveren van 
artikelen uit een breed assortiment tegen een 
scherpe prijs, maar juist ook met services als 
reparaties van meubilair en machines of het 
bieden van ICT-oplossingen wil hijdra.com 
de complete huisleverancier zijn en weet het 
bedrijf uit Leimuiden steeds het vertrouwen 
van hun klant te winnen.

Huisleverancier
hijdra.com is in haar drieëntwintig jarig bestaan een begrip 
geworden in het Groene Hart. Dirk-Jan Hijdra vertelt: “Voor 
honderden bedrijven in de driehoek Amsterdam, Den Haag en 
Bodegraven zijn wij dé huisleverancier. Servicegericht bedie-
nen we die bedrijven met ons assortiment aan kantoor- en 
bedrijfsartikelen, kantoorinrichtingen maar ook met diensten op 
onder meer het gebied van ICT en facility. We hebben op zeker 
moment besloten dat we tenminste 750 bedrijven aan ons 
willen binden, waarvoor wij hun exclusieve huisleverancier willen 
zijn. Deze bedrijven zien ons als partner; een verlengstuk van 
hun organisatie. Door de ontwikkelingen bij hen nauwgezet te 
volgen, kunnen wij hen voortdurend optimaal van dienst zijn.” 
De werkwijze zorgt voor continu vernieuwing binnen hijdra.com 
dat met hun full service filosofie steeds de wens van de op-
drachtgever volgt. “Als een ander bedrijf iets niet ziet zitten, kan 
het voor ons juist interessant zijn,” glimlacht Dirk-Jan. “Wij zijn 

dealer van verschillende merken waaronder Brother, Giroflex, 
Hag, Interstuhl, Voortman, Waldmann, Leitz, OKI en Toshiba. 
Voor producten van deze merken kan men bij ons terecht voor 
garantie, onderhoud en reparatie, maar mocht onze klant een 
noodzakelijke reparatie moeten laten uitvoeren aan een product 
van een ander merk, dan staan wij natuurlijk ook klaar. We 
ontzorgen de opdrachtgever en die dienstverlening levert ons 
bovendien vakinformatie en technische kennis op, die we vaak 
ook wel weer kunnen gebruiken bij andere klanten.”   
  
Netwerk
“Inmiddels breiden we ons werkgebied uit en zijn we daarmee 
niet alleen aanwezig op de kantoorwerkplek, maar ook binnen 
productiebedrijven in de regio,” gaat Dirk-Jan verder. “Als we 
het inkoopproces van de klant bekijken, kunnen we vaak veel 
voordeel op hun inkoopbeleid genereren. We krijgen dat ver-
trouwen en deze tevreden klanten worden dan eigenlijk ambas-
sadeurs van ons bedrijf. Wij zetten ons netwerk andersom ook 
in voor hen. Wanneer wij bijvoorbeeld een bloemist als nieuwe 
klant hebben, dan proberen we ons netwerk open te stellen 
voor die bloemist, of we kopen een paar honderd plantjes die 
we als presentje aan onze klanten kunnen geven die dan ook 
kennismaken met deze bloemist. In een dergelijk regionaal net-
werk gaat het er natuurlijk ook omdat je elkaar de handel gunt, 
maar dat is al lang bekend!” 

Online
Naast de functie van huisleverancier bereikt hijdra.com via hun 
online shop de grote groep shoppers die eenvoudig en snel een 
bestelling wil plaatsen. Bedrijven die regelmatig één specifiek 
product kopen of ‘passanten’ die op zoek zijn naar een niche-
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product, weten de webwinkel te vinden. 
Dirk-Jan Hijdra: “Voor de online kopers zijn wij misschien één 
van de vele internetaanbieders, maar we zullen ook deze klan-
ten altijd op het hoogste niveau van dienst zijn. Dat betekent 
dat we snel, uit voorraad kunnen leveren en dat we ons as-
sortiment altijd up to date houden. We hebben ook een aantal 
nicheproducten waar specifiek naar wordt gezocht, hetgeen 
ons weer interessante traffic oplevert. Uiteraard willen we graag, 
vroeg of laat, meer kunnen betekenen voor een dergelijke 
incidentele klant. ” 

Organisatie
Dirk-Jan legt uit hoe hij intern de zaken organiseert om de 
dienstverlening van zijn bedrijf te optimaliseren: “We hebben 
naast een operationeel team dat zich bezighoudt met de or-
derverwerking, administratie en de winkel,  een adviesteam dat 
klanten vakkundig adviseert en diens behoeftes inventariseert.”
In de fraaie showroom en shop in Leimuiden worden klanten 
ontvangen om vernieuwende kantoorinrichtingen te bewonde-
ren, stoelen uit te proberen en kennis te maken met doeltreffen-
de verlichtingsoplossingen voor op de werkplek. 
“Dan hebben we nog een aantal mensen dat zich bezighoudt 
met marketing. Daarnaast zijn wij nu bezig de webshop verder 
te optimaliseren voor de klant en de koppeling met het CRM 
systeem verder te verbeteren, zodat we nog beter de behoefte 
van elke specifieke klant in kaart kunnen brengen, waardoor wij 
hen weer beter kunnen voorzien van informatie, inspiratie en 
natuurlijk advies. Met ons hele team creëren we de ideale werk-
omgeving voor elk bedrijf en instelling” besluit Dirk-Jan Hijdra.    

Werkplekanalyse
hijdra.com verzorgt voor diverse bedrijven en instellingen werkplekanalyses. Dirk-Jan 
Hijdra legt uit: “Er wordt door onze adviseur binnen een kantoor per medewerker 
gekeken hoe diens werkomgeving en werkplek nu voor hem of haar functioneert en 
hoe deze kan worden verbeterd. De werkomgeving wordt dus aangepast aan de 
medewerker in plaats van dat de medewerker zich aanpast, zoals in de praktijk te 
vaak voorkomt. Het optimaal afstellen van een bureaustoel en werktafel, de beste af-
stand van een beeldscherm bepalen, voldoende licht bij de werkzaamheden, oplos-
singen bij concentratieproblemen; het zijn voorbeelden van aandachtspunten die bij 
de werkplekanalyse naar voren komen. Vaak kunnen we direct oplossingen bieden, 
soms vereist het slechts kleine aanpassingen om een groot effect te bereiken.”

Dirk-Jan geeft aan dat dergelijke dienstverlening voortkomt uit de passie voor het 
delen van kennis en specialisme. “Het gaat ons erom dat het bedrijf en de mede-
werker optimaal profiteren van de mogelijkheden die de werkomgeving biedt en dat 
de investering die de werkgever heeft gedaan volledig tot zijn recht komt. Bijkomend 
voordeel voor de werkgever is, dat de werknemer dergelijke aandacht voor de per-
soonlijke werksituatie vaak zeer positief ervaart. Juist gebruik van de werkplek levert 
bovendien een verminderde kans op lichamelijke klachten op.” 
Om u te overtuigen dat de werkplekanalyse doeltreffend is, biedt hijdra.com per 
kantoor een gratis werkplekanalyse aan. Meer informatie vindt u op www.hijdra.com/
werkplekanalyse
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scholieren voor 
eens de experts

“Wie durft?” Onder het kritisch oog van drie middelbare 
scholieren en een basisschoolleerling werden de producten 
van de leveranciers vakkundig bekeken, getest en onder de 
loep genomen. Van een verlegen houding is geen sprake 
geweest en aan kreten als 'deze kleurstiften zijn zo handig' 
en 'dit notitieboekje is echt iets voor mij' dan ook geen tekort. 
Tijdens een bijzondere bijeenkomst leerde de Office-branche 
de back-to-school doelgroep beter kennen. 

Back-to-School
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Martijn Haasbeek, eigenaar van kantoorvakhandel Haasbeek 
Herenhof in Alphen aan de Rijn, nodigde het gezelschap uit 
voor het back-to-school debat. Een vijftal leveranciers en 
een viertal kantoorvakhandelaren die voor één keer 'als grote 
mensen hun mond moesten houden'. In tegenstelling tot de 
vier scholieren uit Alphen aan de Rijn. Robin, Femke en Jasper, 
die de brugklas bijna zijn doorlopen, en Lira, die na de vakantie 
in september de grote overstap naar de middelbare school gaat 
maken, legden de leveranciers en vakhandelaren haarfijn uit wat 
zij van schoolproducten vinden.

Al giechelend werden de, door debatleider Joost Heessels, 
eerste vragen voorzichtig beantwoord. Nadat de vragen vanuit 
de Office-branche op de jongeren werden afgevuurd waren ze 
ook niet bang meer hun mening te geven. Met als resultaat een 
geslaagde bijeenkomst waar de aanwezigen uit de branche hun 
aannames hebben laten bevestigen, of juist ontkracht en zo 
meer inzicht hebben gekregen in de behoeften van de jeugd. 
Wat die inzichten precies zijn? We hebben de top 8 op een rij 
gezet.

De lijst
Het blijft een belangrijk onderdeel binnen de back-to-school 
markt: de lijst. Kantoorvakhandelaren als Martijn Haasbeek 
richten de winkel daarop in. Haasbeek: “We weten al jaren wat 
er op de lijst staat. Het klaarleggen van de artikelen is dan een 
hulpmiddel. De jongeren lopen langs de schappen en kunnen 
het zo inpakken. We merken dat de lijst nog steeds het voor-
naamste uitgangspunt is bij het aanschaffen van de schoolpro-
ducten.” 

De Action
Dat de kantoorvakhandel onder vuur ligt is al jaren een bekend 
feit binnen de Office-branche. Dat tijdens het debat namen als 
Action, AliExpress en de HEMA vallen is dan ook geen verras-
sing. Maar de jongeren zijn unaniem in hun standpunt: kwaliteit 
telt. Advies bij de vakhandel wordt erg gewaardeerd en alles is 
onder één dak. Het moet vooral praktisch zijn en merken spelen 
daar geen rol in. Femke: “Een patroon of figuurtjes zijn leuk, 
maar als er een groot pakket is met daarin tien schriften van 
verschillende formaten en patronen is dit belangrijker. Dan hoef 
ik niet nog een keer terug naar de winkel als mijn schriften op 
zijn en kan ik de schriften door verschillende patronen makkelij-
ker uit elkaar houden.” Waar Robin aan toevoegt 'dat je er toch 
wel bij hoort' ook zonder merkgerelateerde artikelen. 

De moeder
Op de vraag of Lira - groep acht leerling - dit jaar zelf haar 
schoolspullen gaat halen, kijkt ze haar moeder aan die staat 
toe te kijken. Ook de andere tieners geven aan dat ze vaak 
met moeder en zus de spullen voor het schooljaar inslaan. De 
moeder van Lira vertelt dat ze geen idee heeft van de kwaliteit 
en het assortiment betreft schoolartikelen. “Een Back To School 
Party is dan een ideale uitkomst! Een leuke middag, gevonden 
in de lokale folder, waar we goed worden geïnformeerd door de 
kantoorvakhandel en we ook nog eens verwend worden.” Er is 
natuurlijk een bovengrens in het te besteden bedrag, maar het 
moeten vooral kwalitatief goede producten zijn. “Je probeert 
daar als moeder in te sturen, dus wij hebben zeker een belang-
rijk aandeel in het beslissingsproces.” 

De agenda
De jongeren, leerlingen van het Scala College in Alphen aan 
de Rijn, blijken tot grote verbazing van de leveranciers geen 
agenda aan te schaffen in de brugklas. Ze krijgen ‘Planlessen’ 
om zo met de drukte, die de middelbare school met zich mee 
brengt, om te leren gaan. Robin: “Agenda is leidend! En dat 
het een groot en onhandig formaat is, dat maakt niet uit. Ik heb 
ook geen zin om hem te pimpen.” Een agenda op papier is dus 
altijd nog overzichtelijker dan een agenda op bijvoorbeeld de 
populaire iPad. Scholen schakelen terug naar het oude systeem 
en dan het liefst met eigen materiaal. Toni Melen horst (Pet!): 
“Dat zie je steeds meer, de school wordt een leverancier. Ze 
leveren naast de iPads en bijhorende hoezen dus ook de agen-
da’s.” Wel is er in het tweede jaar meer vrijheid vertelt Femke: 
“En dan? Dan kies ik gewoon wat ik het leukste vind. Het moet 
duidelijk en overzichtelijk zijn en welke sporter of tv-ster voorop 
staat, dat maakt me niet zoveel uit.” Jasper houdt de agenda 
het liefst zo basic mogelijk, zwart en blauw zijn daarin veel-
genoemde kleuren. Dit is de algemene trend bij zijn vrienden, 
al zijn er ook een aantal gamers die hun favoriete spel graag 
terugzien op de agenda. Voor Lira, nog basisschoolleerling, ligt 
het anders. Lira: “Op de basisschool heb je eigenlijk geen agen-
da nodig, al wordt dit vanaf groep zeven wel aangeraden. Maar 
die van mij ligt nu stof te happen in de kast.” Maar waardoor 
wordt je beïnvloed als je dit jaar wel een (eigen) agenda moet 
kiezen?

Tekst: Wies van Santvoort
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Succesvol inspireren! 
Op naar de volgende Officers bijeenkomst.

Bijeenkomst 3   

4 
oktober

Bijeenkomst 1   

15 
maart

Bijeenkomst 4   

21 
december

Bijeenkomst 2   

7 
juni

Een toonaangevende rol in de branche? Een duidelijke mening? En een visie die u 
graag deelt en uitstraalt? Dan behoort u tot hét Officenetwerk van Nederland!

Officers wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer info?
Ook deel uitmaken van dit toonaangevende 
netwerk?
Mail naar simone@magentapubishing.nl  
of wies@magentapublishing.nl



De vlogger
De beïnvloeders van deze generatie: de vloggers! Met een 
snel geteld gemiddelde van 100 volgende vlogaccounts zijn 
de vier pubers het eens met de invloed die deze videotalenten 
hebben op jongeren. Robin: “Ik zie dat ze veel schoolspullen 
gebruiken tijdens vlogs, maar het is niet dat ik dat meteen wil 
omdat die persoon het gebruikt. Ik zie dat het reclame is en 
ook kwaliteit vind ik belangrijk”. Een aanname die is ontkracht 
bij de experts was die van de online aankopen. Jasper stelt dat 
'online schoolspullen kopen niet loont, je betaalt tien euro voor 
schoolspullen en betaalt vervolgens vijf euro voor de verzend-
kosten'. Femke heeft de spullen ook veel liever fysiek vast en 
wil kijken of een agenda bijvoorbeeld wel de juiste overzichten 
als de cijferlijst of de lesuren bevat. 

De iPad
“Boeken? Wij hebben een iPad!” Op de vraag of ze hun boeken 
kaften, kunnen de drie middelbare scholieren heel kort zijn. Ro-
bin: “Alleen voor biologie kaft ik mijn boek en misschien dat ik 
volgend jaar wel geen boeken meer ga kaften”. Jasper beaamt 
dit en vertelt dat de enige kaft die ze nodig hebben, de hoes is 
ter bescherming van de iPad. Vaak wordt deze vanuit school 
verzorgd, een stevige hoes zonder al te veel bijzondere kenmer-
ken. Chris Kolvenbach (De Rijk Kantoorshop): “Liever een iPad 
of boeken?” De drie pubers zijn het met elkaar eens: “Een iPad 
is veel overzichtelijker terwijl je met boeken lang moet zoeken 
naar de juiste onderwerpen.” Daarnaast is het meenemen van 
vier boeken ook veel zwaarder dan deze hypermoderne data-
base waar je alles met een tik op het scherm kan vinden. 

De tas
De lichte iPad vraagt niet meer om een grote tas. Jasper, die 
een behoorlijke afstand moet fietsen, ziet een waterdichte tas 
wel zitten met een vak voor zijn iPad en een kleiner vak voor 
zijn schriften. Robin: “Als we dit zelf kunnen ontwerpen, dan 
wil ik dat zeker gaan doen. Een stevige en eigen tas die ik een 
aantal jaren mee naar school kan nemen. Kwaliteit is belangrijk, 
ik wil niet elk half jaar een nieuwe tas kopen.” De mogelijkheden 
zijn tegenwoordig eindeloos betreft technologie en artikelen in 
de Office-branche. Er is, vooral vanuit jongeren, dan ook meer 
vraag naar deze combinatie. “Geniaal!”, is dan ook de reactie 
op de vraag of een oplaadpunt met batterij in de tas een goed 
idee is.

De jongens en meisjes
Een tweedeling die nog niet eerder zo duidelijk was. Waar Jas-
per het zo minimaal en donker mogelijk houdt zijn de meiden 
enthousiast over meer ruimte in hun etui, gave patronen en 
zoveel mogelijk kleurstiften. Waar meisjes na de infomiddag op 
de middelbare school of na het krijgen van de nieuwe lijst in juni 
al op zoek gaan naar een nieuwe agenda, denkt Jasper hier 

pas over na als de school weer van start gaat. 
Het back-to-school debat brengt dus ook dit jaar weer be-
vestigende maar ook verrassende ontwikkelingen binnen de 
doelgroep. Na een uitgebreide testronde van de meegebrachte 
producten van leveranciers keerden de scholieren voldaan naar 
huis, net als de leveranciers en kantoorvakhandelaren. Een win-
win situatie. Nu alleen 'nog over naar de volgende klas'.
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'B2C markt doet  
het beter dan B2B'

Het jaar 2017 beginnen we met een daling 
van 0,6% in volume en een daling van 6,4% in 
omzet ten opzichte van het eerste kwartaal 
2016 voor de totale stationery markt, zoals 
gemeten in het GfK Leaderpanel*.

"Ook begin 2017 blijft de B2C markt het beter doen dan de 
B2B markt. Binnen de totale stationery-markt steeg de omzet 
binnen winkels die zich richten op de particuliere consument 
met 6,4%, terwijl de zakelijke verkopers een omzetverlies zagen 
van 10,9%", stelt Rowanne Meijer, Business Analyst bij GfK.. 

"De verschuiving naar het thuiskantoor zien wij in het eerste 
kwartaal van 2017 weer duidelijk terug. De groep kantoorma-
chines, waar de papiervernietigers en lamineermachines onder 
vallen, laat een omzetgroei zien van 24,9% in het B2C kanaal, 
terwijl de B2B markt een omzetverlies van 18,9% toonde." Ook 
de groep plannen en presenteren groeit met 6,9% omzet heel 
hard in waarde in het eerste kwartaal van 2017. Dit komt ook 
volledig uit het B2C kanaal, waar de omzet groeit met 24,7%. 
Het B2B kanaal daalt voor deze groep met 3% in waarde. 
Met name de groep plannen zit in het B2C kanaal in de lift. De 
groep plannen groeit met 32,7% in waarde, tegenover 16,7% 
voor degroep presenteren. Binnen de groep plannen zijn het 
vooral de agenda’s en kalenders die een flinke groei laten zien, 
terwijl het de beamers en whiteboards zijn die binnen de groep 
presenteren flink groeien. Opvallende daler binnen de groep 
presenteren zijn de flipovers.

Schrijfwaren
De markt voor schrijfwaren en correctiemateriaal, zoals geme-
ten in het GfK panel voor schrijf- en correctiemateriaal komt 
in het eerste kwartaal van 2017 uit op meer dan 6 miljoen 
verkochte artikelen en ruim 16 miljoen euro omzet. Ten opzichte 
van dezelfde periode vorig jaar is het aantal stuks met dik 2% 
gegroeid. De waarde van de markt is niet gegroeid en niet 
gedaald. "Dat de hype rond het kleuren voor volwassen over 

zijn hoogtepunt heen is, zien we aan de groep kleurpotloden 
die binnen dit panel het meest onder druk staat. Deze groep 
daalt in het eerste kwartaal van 2017 met dik 15% in stuks en 
23% in waarde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De 
groep die het hardst groeit zijn de writing feltpens. Deze groep 
laat een groei van 9% in stuks en 17% in waarde zien", aldus 
Meijer..

Opbergen en Archiveren
In het eerste kwartaal van 2017 laat de groep opbergen en 
archiveren, zoals gemeten binnen het GfK stationery Leader-
panel, een daling van 7% in stuks en 8% in waarde zien. De 
markt komt uit op 6 miljoen verkochte stuks en 18 miljoen euro 
omzet. Binnen deze groep hebben de ordners het grootste 
aandeel met 21% in stuks en 22% in waarde. "Ook binnen 
deze markt staat het B2B kanaal het meest onder druk. Het 
B2B kanaal daalt met 8% in stuks en 9% in waarde, terwijl het 
B2C kanaal een lichte stijging in omzet laat zien (1%). In het 
B2C kanaal groeit de groep ordners met 3% in waarde en een 
kleine 6% in stuks. De hang- en harmonicamappen laten een 
daling in waarde zien ten opzichte van vorig jaar", besluit Meijer. 

*Goed om te weten is dat we de cijfers van V&D uit deze 
rapportage hebben verwijderd. Deze rapportage draait namelijk 
op een vaste groep retailers en wordt niet geëxtrapoleerd, dus 
het wegvallen van V&D zorgt voor een onbalans in het panel. 
We hebben V&D er met terugwerkende kracht uitgehaald, om 
een beter beeld van de markt weer te kunnen geven. Voor meer 
informatie over deze beslissing verwijzen we u graag naar het 
interview tussen Office World directeur Cees van Maanen en 
Research Director Patrick Langley van GfK.
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'B2C markt doet  
het beter dan B2B'

Sinds 2011 investeert Office World voor haar leden in een gedetailleerde marktanalyse voor de sector kantoorartikelen. De rapportage die ieder kwartaal 
wordt samengesteld door GfK geeft inzicht in marktgrootte, trends, productgroepen en verkoopkanalen (obv GfK Leaderpanel). In de totaalrapportage 
worden meer dan 150 productgroepen uitgelicht.
Op verzoek van Office World is GfK gestart met rapportages op meer gedetailleerd niveau. Voor een selectie van productgroepen wordt aanvullend 
inzicht gegeven in de ontwikkelingen van de belangrijkste producteigenschappen en merken (obv GfK Panelmarkt).
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8% 
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1% 

Jan-Mar 17  
Omzet in mln. Euro 

Absoluut   156,7 
Groei         -6,4%  
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1% 
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4% 
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Jan-Mar 17  
Eenheden in dzd. 

Absoluut   28,6 
Groei         -0,6%  

   AANTEKENBOEKEN/BLAADJES/FORMULIEREN

   CARTRIDGES/TAPES/LINTEN

   BUREAUACCESSOIRES

   OPBERGEN EN ARCHIVERING

   KANTOORMACHINES EN ONDERDELEN

   PAPIER EN ETIKETTEN

   PLANNEN EN PRESENTEREN

   POSTKAMER/VERPAKKINGEN

   SCHRIJF-/CORRECTIEMATERIAAL

   OVERIGE
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Van inkoopvereniging naar digitaal inkoopplatform

Hameco zet nieuwe koers in

16   KBM /// JUNI 2017

Event

De traditonele Hamecodag is weer succesvol 
verlopen. De leden konden inspiratie opdoen 
bij de vele leveranciers die acte de presence 
gaven, en van Maarten van der Weijden die 
een boeiend verhaal vertelde over de weg 
naar Olympisch goud. Ondertussen zet Ha-
meco een nieuwe koers in.

Hameco heeft de bekende slogan 'Minder keurslijf, meer mar-
ge' van zich afgeschud. Niet dat de leuze helemaal geen opgeld 
meer doet, maar om in de vaart der volkeren op te stoten komt 
meer kijken. "Hameco gaat bijvoorbeeld meer commitment 
vragen in de keuze voor de aangesloten leveranciers, zodat ook 
naar de toekomst toe de afspraken met leveranciers doorgezet 
kunnen worden", vertelt Hameco-voorzitter Robert Geurts.

Speerpunten
De nieuwe koers die wordt ingezet, kwam naar voren na een 
bijeenkomst met de leveranciers. "Hoe kunnen we elkaar 
versterken?, luidde een van de vragen. Ook namen we onze 
toegevoegde waarde onder de loep. we hebben daarna wat 
sessies met een coach gedaan en daarin werden de sterke en 
zwakke punten nog eens op een rijtje gezet. Al met al kwam er 
uit dat Hameco zichzelf weer moest uitvinden."

Aan de hand van een tiental speerpunten wordt een nieuwe 
richting ingeslagen.  Een van de speerpunten is dat Hameco te 
allen tijde de verbindende factor tussen leden en leveranciers 
blijft. Hameco zet zich ook de komende jaren in om die positie 
te versterken. Verder moet de toegevoegde waarde van Hame-
co uit meer bestaan dan alleen het faciliteren van bonussen." 
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Tekst: Emiel te Walvaart

Hameco zet zich in om deze meerwaarde de komende jaren te 
laten toenemen door het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe 
initiatieven."

Ook wordt er beter ingesprongen op de behoeften van de 
leden. "Hameco heeft een zeer divers ledenbestand. Om meer 
te kunnen doen voor de verschillende groepen leden wordt 
vanaf nu veel explicieter aandacht besteed aan de verschillende 
behoeften van B2B en B2C. Activiteiten worden meer vanuit 
het blikveld van deze twee verschillende groepen georgani-
seerd. Overigens zijn alle activiteiten informeel van opzet en 
blijven ze voor iedereen toegankelijk. We zetten in op een lean & 
mean-organisatie."

Eigen bestelplatform
Belangrijk is het volgens Geurts dat Hameco zich beweegt van 
puur een inkoopvereniging naar een digitale inkooporganisatie. 
"Hameco gaat een ‘eigen’ bestelplatform voeren (in samen-
werking met leveranciers) om de eigen positionering op het 
gebied van inkoop en verkoop voor de leden steviger te maken. 
Alle leveranciers kunnen zich hier bij aansluiten. Het gehele 
assortiment van de verschillende leveranciers moet hiermee 
beschikbaar komen."

Geurts gaat ook nog even in op wat cijfers. "Het ledental is iets 
gezakt, maar de totale omzet is op hetzelfde niveau gebleven 
en bedraagt 12 miljoen euro.  Ook het aantal leveranciers is op 
niveau gebleven. Het zijn er in totaal 46." Verder zoekt Hameco 
de samenwerking met bijvoorbeeld het nieuwe initiatief  
A-branding en QuickOffice voor de e-commerce."

Geurts tot slot: "Hameco moet voor de onafhankelijke vakhan-
del een goed alternatief zijn, mensen moeten kunnen kiezen."

Maarten van der Weijden
Hameco had de bekende Olympisch kampioen Maarten van 
der Weijden uitgenodigd ter inspiratie van de aanwezigen. Een 
van de doelstellingen in het leven is hard werken, dat heeft Van 
der Weijden meegekregen van zijn vader. Sport vindt hij een 
mooi middel daarvoor. Na wat omzwervingen bij sporten als 
judo en voetbal, kwam hij uit bij het zwemmen. "Dat vond ik wel 
leuk, en vooral: winnen vind ik leuk." Toen kreeg hij een zware 
klap te verwerken: er werd leukemie geconstateerd bij Maarten. 
"Het was domme pech, dat besef hielp mij veel. Ik heb de 
ziekte niet overwonnen, zoals vaak wordt beweerd. Ik heb daar 
gelegen en het ondergaan. Daarom zeg ik ook dat de reden dat 
vje je doel niet haalt gewoon domme pech kan zijn. Ook in het 
zakenleven kan dat zo zijn."

In het ziekenhuis stelde hij zich ten doel om weer te gaan 
zwemmen en dat kwam uit. Van der Weijden ontmoette Pieter 
van de Hoogenband en die zei: je wordt Olympisch kampioen. 
Met hard werken en zuurstoftent werd dat werkelijkheid. "Is 
succes maakbaar?", vraagt hij zich af. "Nee dat niet. Je kunt 
wel kleine dingen verbeteren waardoor de kans op succes 
groter wordt."



Dit jaar biedt Schneider maar liefst 
2 campagnes die tijdens de Roadshows 
worden ingezet. Één met de Slider Edge 

serie “Ontmoet de Slider familie” en 
één met de nieuwe Link-It serie 

“Link-It the Teamplayer”.

Vraag uw vertegenwoordiger
naar de mogelijkheden!

Roadshow 2017
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Kosteloos toegang tot het Quantore assortiment!

Dealershop.cib.nl is de online winkel van CIB Centraal InkoopBureau speciaal voor de kantoor-
vakhandel. Het CIB levert al sinds 1937 totaaloplossingen voor de kantooromgeving. In deze 
gebruiksvriendelijke webshop vindt u als dealer in kantoorartikelen alles wat u nodig heeft.

U wilt uw kantoorartikelen snel kunnen bestellen en ontvangen, op het door u gewenste afleveradres. 
En u verwacht uiterst scherpe prijzen. Als lid van inkoopvereniging Quantore kunnen we u dit allemaal 
garanderen. Quantore Europe B.V. is de grootste voorraadhoudende in- en verkooporganisatie van 
kantoorartikelen in de Benelux.

Uw voordelen:
•  Geen lidmaatschapskosten
•  Ruim 22.000 artikelen uit voorraad leverbaar
•  Dropshipment mogelijkheden
•  Levering binnen 1 werkdag
•  Gratis verzending vanaf € 250,- ex BTW
•  Telefonisch bereikbaar voor al uw vragen

CIB Centraal InkoopBureau BV   Postbus 330   2700 AH  Zoetermeer 

telefoon: 079 36 38 400  e-mail: dealershop@cib.nldealershop.cib.nl



RDC onderschrijft de Nederlandse 
Franchise Code
Retail Development Company (RDC) heeft samen 
met het franchisebestuur besloten om mee te 
werken aan een vrijwillige implementatie van de 
Nederlandse Franchise Code en hiernaar ook te 
zullen handelen.
Naar aanleiding van verschillende gesprekken 
met franchisenemers en franchisegevers heeft 
minister Kamp van Economische Zaken indertijd 
het initiatief genomen om een gedragscode te 
laten opstellen voor de samenwerking tussen 
franchisegever en franchisenemer. Hiertoe is een 
schrijfcommissie benoemd met de opdracht een 
gedragscode te schrijven. Inmiddels heeft de mi-
nister aangegeven dat de Nederlandse Franchise 
Code (NFC) middels een benoemde overeen

komst in de wet zal worden verankerd.
In samenwerking met AG|Hart, franchiseadvo-
caten, het Vakcentrum, RDC en uiteraard het fran-
chisebestuur is er de afgelopen 1,5 jaar gewerkt 
aan het ‘NFC proof’ maken van de franchiseover-
eenkomsten en alle aanhangende zaken zoals het 
handboek en het recente franchisereglement. Het 
franchisebestuur heeft de statuten waar nodig ge-
actualiseerd en een huishoudelijk reglement toe-
gevoegd. Het franchisereglement is toegevoegd 
aan de overeenkomsten, zodat er duidelijkheid 
is over het advies en instemmingsrecht en alle 
partijen effectiever kunnen besturen.

Schoolcampus 
V&D naar Albert 
Heijn
De Schoolcampus van het voormalige V&D, met 
een groot aanbod bach-to-school artikelen als 
agenda's, kaftpapier, schrijfwaren, schriften en 
mappen, keert dit jaar terug bij Albert Heijn.
Sinds enkele weken liggen er al agenda's in de 
schappen bij de winkels van de supermarktketen. 
Maar niet alle winkels hebben hetzelfde aanbod. 
Eind juni komen er andere producten, zoals 
kaftpapier, schriften en pennen, bij de grotere 
AH-supermarkten te liggen. Die blijven dan tien 
weken in de schappen.
Albert Heijn werkt voor de back-to-school afde-
ling samen met V&D Concepthouse van onder-
nemers Ronald van Zetten, Ronald Kahn en Jaco 
Scheffers. Zij namen vorig jaar alle merkrechten 
van de failliete warenhuisketen over. Over de duur 
van de overeenkomst doen de beide partijen 
geen uitspraken.

Partnership circulair inrichten UMC 
Utrecht en Gispen

Universitair Medische Centrum Utrecht en Gispen 
hebben een samenwerkingsovereenkomst on-
dertekend waarmee beide partijen hun circulaire 
ambities verwezenlijken.
Gispen is per 1 april 2017 voor de komende tien 
jaar de leverancier van circulaire inrichting van het 
UMC Utrecht. Steekwoorden hierbij zijn duur-
zaamheid, hoogwaardig hergebruik, verlenging 
van de levensduur van meubilair en het 

voorkomen van afval. De langdurige samenwer-
king stelt beide partijen in staat hun circulaire 
prestaties steeds verder te verbeteren.
Het UMC Utrecht heeft een stap gezet op het 
gebied van circulair inkopen; Gispen is een van 
de toonaangevende partijen op het gebied van 
circulair inrichten – van productontwerp tot en met 
retourstromen. Na een intensief aanbestedingstra-
ject met de circulaire economie als uitgangspunt, 
koos het UMC Utrecht voor Gispen als partner en 
huisleverancier. Daarbij gaat het zowel om stan-
daardmeubilair zoals diverse typen bureaus en 
bureaustoelen, vergadertafels- en stoelen, kasten 
en ladeblokken, als speciaal meubilair voor onder 
meer wachtkamers, spreekkamers en kantines. 
Gispen en het UMC Utrecht trekken langdurig 
samen op: het contract heeft een looptijd van 
vijf jaar en kan daarna nog vijf keer met een jaar 
worden verlengd. 

Aan tafel: H. Schutte-Middeljans (voorzitter 
bestuur) en Jos Boot (bestuurder Retail Develop-
ment Company)

Kosteloos toegang tot het Quantore assortiment!

Dealershop.cib.nl is de online winkel van CIB Centraal InkoopBureau speciaal voor de kantoor-
vakhandel. Het CIB levert al sinds 1937 totaaloplossingen voor de kantooromgeving. In deze 
gebruiksvriendelijke webshop vindt u als dealer in kantoorartikelen alles wat u nodig heeft.

U wilt uw kantoorartikelen snel kunnen bestellen en ontvangen, op het door u gewenste afleveradres. 
En u verwacht uiterst scherpe prijzen. Als lid van inkoopvereniging Quantore kunnen we u dit allemaal 
garanderen. Quantore Europe B.V. is de grootste voorraadhoudende in- en verkooporganisatie van 
kantoorartikelen in de Benelux.

Uw voordelen:
•  Geen lidmaatschapskosten
•  Ruim 22.000 artikelen uit voorraad leverbaar
•  Dropshipment mogelijkheden
•  Levering binnen 1 werkdag
•  Gratis verzending vanaf € 250,- ex BTW
•  Telefonisch bereikbaar voor al uw vragen

CIB Centraal InkoopBureau BV   Postbus 330   2700 AH  Zoetermeer 

telefoon: 079 36 38 400  e-mail: dealershop@cib.nldealershop.cib.nl

Strategisch partnership ALSO Group met HP
ALSO is een partnership met HP aangegaan 
met naar eigen zeggen als doel 'de Europese A3 
printing markt op te schudden'. Als onderdeel van 
deze nieuwe samenwerking zal ALSO beginnen 
met het vermarkten van HP’s nieuwe A3 pro-
duct-range, die volgens HP compromisloze kwa-
liteit samenbrengt met snellere output-snelheden. 
HP selecteerde  ALSO om zijn producten

in 14 landen in Europa te distribueren, waaronder 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, 
IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland, de drie 
Baltische staten en Hongarije. De eerste verkopen 
worden verwacht in het tweede kwartaal van 2017.
Geïnspireerd door HP’s grootschalige  produc-
tieprinters, omvat het nieuwe A3 productportfolio 
Mono and Color Laserjets met output-snelheden 

tot 60 pagina's per minuut, evenals Inkjets uitge-
rust met PageWide-technologie met snelheden 
tot 80 pagina's per minuut. De product-range zal 
worden gecomplementeerd met een reeks van 
accessoires en supplies.
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Daniel Rogger benoemd tot CEO van Faber-Castell
De Supervisory Board van Faber-Castell AG heeft 
een besluit genomen ten aanzien van de opvol-
ging van graaf Anton-Wolfgang von Faber-Castell, 
die vorig jaar overleed. Daniel Rogger is benoemd 
tot CEO van Faber-Castell AG met ingang van 1 
juni 2017. Afgelopen jaar besloten de Supervisory 
Board en de Faber-Castell-familie, voor de eerste 
keer, om de vacature van het familiebedrijf met 
een externe manager te vervullen..
Daniel Rogger (49) is inwoner van Zwitserland en 
studeerde business administration op de Universi-
ty van St. Gallen. Hij is een internationaal ervaren 
topmanager op het gebied van merkproducten 
en de branche van luxe producten. Hij bekleedde 
verschillende senior-posities, zoals bij de Swatch 
Group horlogefabrikant en de Richemont Group 
met zijn globale operaties. Meest recent was hij 
CEO voor het familiebedrijf Silhouette International 
Schmied AG, en verantwoordelijk voor de wereld-
wijde business van de Oostenrijkse merkfabrikant 
van brillen.. 
Grafin Mary von Faber-Castell, die als vertegen-
woordiger van de Management Board fungeert in 
de  interim-fase, wordt later dit jaar benoemd in 
de Supervisory Board. Totdat ze formeel is 

benoemd, zal ze verantwoordelijk 
blijven voor de cosmetics-divisie 
in de Management Board. Andere 
Board-leden zijn Dr. Hans-Kurt von 
Werder (Technologie) en  
Rolf Schifferens  
(Sales Europa/Noord-Amerika).

Transparante etiketten van HERMA
Folie-etiketten in matte en glasheldere uitvoering

De transparante etiketten  zijn gemaakt van een 
sterke polyesterfolie. Deze bijzonder sterk hech-
tende etiketten zijn weerbestendig, olie en vuil 
afstotend en afwasbaar. Ideaal voor buitengebruik.
De etiketten zijn leverbaar in een matte en in een 
glasheldere uitvoering  in veel verschillende etiket-
formaten op A4-vel. De glasheldere etiketten zijn 
ook leverbaar in A3 formaat.
Perfect voor optisch hoogwaardige toepassingen. 

Ze zorgen voor een professionele uitstraling en zijn 
veelzijdig toepasbaar. Ideaal op een gekleurde on-
dergrond, op glas, porselein en op representatieve 
documenten of om te adresseren. Het opschrift 
lijkt op de ondergrond gedruk en zorgt voor een 
no-label effect. Daarnaast zijn ze ook geschikt in 
zwaar belaste omstandigheden, zoals etalagestic-
ker, deurplaatjes en het labelen van producten.
Een professionele en creatieve opmaak is eenvou-

dig met behulp van onze gratis softwaremogelijk-
heden op www.herma.nl/software. Geschikt om 
met elke laserprinter en kopieerapparaat in zwart/
wit en kleur te bedrukken.

www.herma.nl

HERMA  
productvideo 
transparante 
etiketten
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Meer dan de helft Nederlandse werknemers  
komt werken als ze ziek zijn
Nieuw onderzoek van Loudhouse in opdracht van 
Fellowes toont aan dat 'presenteïsme' een groei-
end probleem is in Nederland. Op dit moment 
komt meer dan de helft (51%) van de Nederlandse 
werknemers naar hun werk terwijl hun prestaties 
negatief beïnvloed worden door werkgerelateer-
de gezondheidsproblemen. Dit fenomeen heet 
‘presenteïsme’. Meer dan een kwart (27%) van 
de werknemers geeft aan dat ze zelfs overwogen 
hebben van baan te veranderen door de negatieve 
impact van de werkomgeving op hun gezondheid. 
Dit blijkt uit onderzoek dat Fellowes, specialist in 
kantooroplossingen, op de Internationale Dag van 
Veiligheid en Gezondheid op het Werk eind april 
presenteerde. Het onderzoek spoort managers 
aan om het groeiende probleem van 'presenteïs-
me' aan te pakken. 

Slechte gewoontes op de werkvloer
Ondanks de beste bedoelingen van werknemers 
die komen werken als ze ziek zijn, heeft dit niet al-
leen een negatief effect op hun productiviteit, maar 
het verlengt ook de duur van de gezondheids-
klachten. Klachten als direct gevolg van de fysieke 
houding op de werkplek die in het onderzoek naar 
voren komen zijn: rugpijn (21%), nekpijn (21%) en 
een pijnlijke pols of arm (15%). Uit analyse van de 
oorzaken van deze gezond heidsproblemen blijkt 
het gebrek aan bewustzijn over een goede fysieke 
houding op de werkplek. 

De belangrijkste slechte gewoontes die Neder
landse werknemers toegeven zijn; een slechte 
zithouding aan het bureau (39%), te lang zitten 
zonder pauzes (34%) en dagelijks niet genoeg 
water drinken (33%). 

Verantwoordelijkheid werkgever
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat werknemers 
verminderde productiviteit als gevolg van presen-
teïsme proberen te compenseren. Zo maakt een 
kwart (22%) van de werknemers extra uren of 
werkt in het weekend. Hiermee wordt een verla-
ging van de werknemersbetrokkenheid en verder 

verlies van focus geriskeerd. Volgens de 
Nederlandse werknemer ligt er een verantwoorde
lijkheid bij de werkgever om presenteïsme te 
verminderen. Ruim een derde van Nederland-
se werknemers (35%) vindt dat hun werkgever 
niet genoeg doet voor hun algehele welzijn en 
de helft (50%) geeft aan dat ze langer in dienst 
zouden blijven als er meer aandacht was voor hun 
gezondheid.

Universiteit Utrecht en Ricoh werken  
samen aan onderwijsinnovatie

De Universiteit Utrecht en Ricoh hebben een 
intentieovereenkomst getekend om de samenwer-
king te intensiveren bij het ontwikkelen van nieuwe 
onderwijstechnologie.
Onderwijsinnovatie is een belangrijk speerpunt in 

het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht. 
De voorzitter van het College van Bestuur, Marjan 
Oudeman, vindt dat samenwerking met bedrijven 
zoals Ricoh grote kansen biedt. Oudeman: “De 
mogelijkheden die technologie biedt om onderwijs 
meer op maat vorm te geven en interactie met 
studenten te vergroten, groeien snel. Online en 
blended learning vragen om een goede digitale 
leeromgeving. In het Utrechtse Teaching and 
Learning Lab kunnen docenten nieuwe voorzienin-
gen in de praktijk uittesten. Door samen te werken 
met ontwikkelaars en producenten van nieuwe 
producten kunnen in een vroeg stadium van 
prototyping de effecten van technologie worden 
getest en producten aangepast en verbeterd.”
Ricoh wil hieraan graag een bijdrage leveren. Het 

IT-concern heeft meer dan 109.000 medewerkers 
en kantoren in meer dan 100 landen. 
“In een wereld die constant verandert en waar 
technologische ontwikkelingen elkaar razend snel 
opvolgen, is investeren in onderwijs cruciaal voor 
Ricoh”, zegt Paul Nanninga, sr vice-president 
Sales & Marketing van Ricoh Europa. “Wij willen 
goed afstemmen op wat de onderwijssector nodig 
heeft; samen met studenten, docenten en onder-
zoekers kansen zoeken en benutten. De campus 
in Utrecht is een uitgelezen plek hiervoor, een heel 
interessant ecosysteem waar alle ingrediënten sa-
menkomen die nodig zijn voor onderwijsinnovatie.”
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Opgeslagen informatie is vaak meer waard dan je denkt

Digitaal archiveren: opbergen  
en vooral terugvinden
Velen beschouwen archiveren als 
een noodzakelijk kwaad. Digitaal 
archiveren schept daarentegen kan-
sen die je maar beter kunt pakken 
als je succesvol wilt ondernemen.

Archiveren deden we omdat de fiscus dat van ons 
eiste. En om tekortschietende leveranciers en kla-
gende klanten lik-op-stuk te kunnen geven. Toch?
Met de opkomst van digitale technieken is 
archivering een stuk interessanter geworden. Zo 
is digitaal archiveren de ‘moeder’ van Het Nieuwe 
Werken, ofwel het plaats- en tijdonafhankelijk 
werken. Daarnaast is er zonder digitaal archiveren 
geen Document Management of Enterprise Con-
tent Management mogelijk. En digitale archieven 

lenen zich uitstekend voor het opsporen van 
waardevolle ‘verborgen’ informatie via technieken 
als datamining en big data analyses.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken
Eén van de pioniers op het gebied van digitale 
archivering is Docspro (Alphen a/d Rijn), die al in 
een vroeg stadium erkende dat digitale archive-
ring méér is dan het scannen en indexeren van 
papieren documenten. Informatie komt tegen-
woordig in een grote verscheidenheid van vormen 
voor, dat wil zeggen naast papier ook als e-mails, 
spreadsheets en Word-documenten, als webpa-
gina’s, als multimediale presentaties et cetera. De 
informatie komt uit diverse bronnen en moet via 
conversieslagen (zoals scannen) en indexering (om 

terugvinden mogelijk te maken) digitaal worden 
opgeslagen. Vervolgens wordt de opgeslagen 
informatie toegankelijk gemaakt voor raadpleging 
en/of bewerking door medewerkers en andere 
partijen die daartoe geautoriseerd zijn. Natuurlijk 
wordt de informatie afgeschermd om hackers 
en andere vlegels buiten de deur te houden. 
Tegelijkertijd staat de informatie ter beschikking 
van alle medewerkers, op ieder moment van de 
dag en nacht en ongeacht waar de medewerker 
zich bevindt, mits er een internetaansluiting binnen 
handbereik is. Plaats- en tijdonafhankelijk werken 
is een absolute voorwaarde om nog jonge talenten 
aan te kunnen trekken. Voor deze talenten geldt 
dat het kantoor overal is waar je op het internet 
kunt aansluiten.
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Document Management en meer
Ondernemingen als Decos (Noordwijk) en Expan-
sion (Rotterdam), om maar een paar voorbeelden 
te noemen, breien voort op de mogelijkheden 
die digitale archivering biedt, met Document 
Management als resultaat. Hier worden de 
digitale archieven ingezet om werkprocessen te 
versnellen en kwalitatief te verbeteren. Denk aan 
bijvoorbeeld het geautomatiseerd afhandelen van 
ontvangen facturen en aan het digitaal aansturen 
van werkstromen. Vervolgstappen hierop zijn 
Enterprise Content Management voor het in kaart 
brengen en beheren van alle ongestructureerde 
informatie van een organisatie, en Enterprise 
Information Management, waarbij ook de ge-
structureerde informatie (zoals die in databases) 
wordt betrokken. Uiteindelijk komt het met al deze 
systemen erop neer dat er een stuk efficiënter en 
kwalitatief beter kan worden gewerkt.

Onvermoede rijkdommen
Een volgende stap die kan worden gezet dankzij 
digitale archivering, is het exploiteren van de 
beschikbare informatie op zoek naar onvermoe-
de, maar waardevolle informatie. Datamining en 
Big Data zijn hier de steekwoorden. Denk aan 
de verzekeraar die ontdekt dat er in stedelijke 
gebieden meer schade wordt gereden met rode 
dan met groene auto’s. Maar in het Groene Hart 
geldt juist het tegenovergestelde, omdat daar 
rode auto’s beter opvallen. Vooral in de grotere 
bedrijven en instellingen kan het zeer profijtelijk zijn 
om geschoolde analisten met de juiste tools de 
beschikbare informatie uit te laten pluizen.

Van specialist tot full-service
Digitale archivering en alle mogelijke vervolgstap-
pen hierop bestrijken een groot aantal disciplines. 
Je krijgt te maken met ontwikkelaars en produ-
centen van software, zoals die hiervoor al zijn 
genoemd. Daarnaast zijn er de hardwareleveran-
ciers voor onder meer de scanners, zoals Canon, 
Fujitsu en Kodak. Verder zijn er de implemen-
tatie-experts, waaronder AFAS en Centric. En 
dan zijn er nog de oplossers van de praktische 

problemen, zoals het veilig afvoeren en vernietigen 
van papieren archieven en de herinrichting van 
kantoorruimten na de overstap op digitaal werken. 
Sommige partijen bieden aan om het volledige tra-
ject te bestrijken. Jalema is op die weg met haar 
I-FourC concept. Iron Mountain is een grote partij 
op dit gebied, die ook op internationale schaal 
actief is. Maar er zijn meer dienstverleners op dit 
vlak. Uw overstap naar of verdere ontwikkeling 
in de richting van digitaal archiveren verdient alle 
aandacht. Het gaat hier om beslissingen die voor 
een lange termijn gelden en die van grote invloed 
zijn op de toekomst van de organisatie.

Archiveren in vogelvlucht
Zo’n honderd jaar geleden waren er louter papieren archieven en in die tijd werden de ord-
ners met het metalen hefboommechaniek van Leitz (tegenwoordig onderdeel van ACCO) heel 
populair. Deze vinding van Leitz wordt tot op de dag van vandaag veel gebruikt. Wel zijn er in de 
tussentijd verfijningen op de markt gekomen, zoals de slimme Clip van Jalema, die voor onder 
meer ruimtebesparing zorgt.

Ruimtebesparing was in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw ook een belangrijk motief om 
over te stappen op microverfilming. Voor het werken met microfilms en microfiches waren wel 
nieuwe hulpmiddelen nodig, variërend van camera’s en leesschermen, tot specifieke opbergmid-
delen.

De micrografie werd in de loop van de jaren ’80 overvleugeld door de sterke opkomst van de IT. 
Bedrijven en instellingen gingen gaandeweg informatie opslaan op media als floppy disk, CD, 
oplopend tot schijvenpakketten voor enorme hoeveelheden data. Ook hier waren en zijn uiteen-
lopende archiveringsmiddelen nodig, te beginnen met scanners om papieren documenten te 
digitaliseren. Daarnaast natuurlijk een PC of een andere computer om het geheel te raadplegen 
en bij te sturen, maar ook weer aangepaste archiveringsmiddelen, tot en met opslagruimten met 
airco.

Inmiddels zijn we in het cloud-tijdperk aangeland. Dit tijdperk elimineert in feite de archiverings-
problematiek van de individuele ondernemer. Wat hij/zij nog nodig heeft is een scanner om de 
resterende papieren snippers te digitaliseren, en een PC of tablet/smartphone om met de (waar 
dan ook ter wereld) opgeslagen informatie aan de slag te kunnen. Dat is alles.
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Met BIC® succesvol  
BACK TO SCHOOL 

BIC® 4 Colours® 3+1 HB
In het meest praktische, dynamische, economische en ecolo-
gische gamma lanceert BIC® een uitzonderlijke innovatie die in 
één balpen de voordelen van de klassieke inschuifbare multik-
leurenbalpen en het potlood verenigt. Met een schrijflengte van 
8 tot 10 kilometer(!) in één balpen is BIC® 4 Colours® 3+1 HB 
een waar technisch hoogstandje!

BIC® Intensity® 
Met dit product biedt het merk 
een nieuw aanbod van fijne 
schrijfstiften met watergebaseer-
de inkt met een gestileerd design. 
Beschikbaar in twee vernieuwen-
de verpakkingen in elf bruisen-
de kleuren om te schrijven, te 
kleuren en uit te beelden. Deze 
stiften liggen zacht op het papier, 
de kleuren gaan er niet door 
heen en ze zijn voorzien van een 
metalen versterking die de punt 
beschermt tijdens het gebruik 
met een mal, een liniaal of een 
driehoek.

BIC® Highlighter Flex® 
Uniek in de markt is deze markeerstift met een flexibele punt. 
BIC® Highlighter Flex® is verkrijgbaar in een gele, oranje, groe-
ne en roze versie en laat het met zijn soepele punt toe om, net 
als een penseel, eenvoudig teksten te onderlijnen en de lijndikte 
te variëren om verschillende tekstgroottes te volgen. Zijn helde-
re kleuren gaan niet door het papier en de stift kan maximaal 24 
uur zonder dop, zonder uit te drogen.

2017 is een uitzonderlijk jaar voor BIC®, in schrijfwaren sinds jaar en 
dag marktleider in Nederland. Er zal een verrassend en vernieuwend 
assortiment terechtkomen in de rekken van de retail en direct daar-
na in de vele duizenden boekentassen van studenten en scholieren. 
Onder het motto 'altijd meer waar voor je geld', biedt BIC® de con-
sument dit jaar dus heel veel nieuws, dat volop onder de aandacht 
wordt gebracht in de winkels en in de media. We sommen graag een 
aantal noviteiten voor u op.
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Met BIC® succesvol  
BACK TO SCHOOL 

BIC KIDS® 
Met de beste prijs-kwaliteitverhouding weet BIC Kids® voort-
durend zijn toppositie op het vlak van kleurproducten in de 
Benelux te behouden, mede door het assortiment uit te breiden 
met innoverende kwaliteitsproducten. Na de productlancerin-
gen van vorig jaar, zoals de oliepastels, is in het eerste semester 
van 2017 de BIC® Kids Rainbow case® gelanceerd: een 
ingenieuze en duurzame etui die makkelijk is mee te nemen en 
twaalf kleurstiften bevat waarvan de dop geïntegreerd is in de 
etui. Nooit meer verloren dopjes! 

BIC® Lijm 
Met het uigebreide scala aan kwaliteitslijmen weet BIC® let-
terlijk en figuurlijk de consument aan zich te binden. Binnen de 
collectie lijmsticks Glue Stick® is er nu een handige gekleurde 
lijm om kinderen te helpen precies te zien waar ze lijm op 
het blad aangebracht hebben. Zijn paarse kleur verdwijnt al 
drogend.

En verder…
Over de voornaamste innovaties kunnen we verder melden dat 
de Easyclic® en xPEN® vulpennen een nieuwe look gekregen 
hebben. Ook twee nieuwe uitstralingen zijn er voor het iconi-
sche grafietpotlood Evolution®, te weten ‘Fluo’ en ‘Stripes’. 
En er zijn nog praktische aanbiedingen die beantwoorden aan 
de behoeftes van de consumenten: een Evolution® set met 
potloden, gummen en potloodslijpers, een Criterium® set met 
vijf grafietpotloden van een verschillende graad (2B, B, HB, H, 
2H) en een BIC® Kids Leergamma.

Toppers
Ook de populaire Mini Pocket Mouse® Tipp-Ex® is voorzien 
van een nieuw, eigentijds jasje en blijft de meest verkochte 
correctieroller. Maar de beroemde toppers uit de collectie van 
BIC® worden natuurlijk sinds jaar en dag aangevoerd door de 
BIC® M10®; de meest gebruikte balpen van ons land, die alom 
gewaardeerd wordt door de uitstekende schrijfkwaliteit en lage 
prijs. Binnen de eveneens razend populaire pennenreeks BIC® 
Cristal® zijn nu twee nieuwe fluoinkten verkrijgbaar. Het vormt 
daarmee een mooie aanvulling op het kleurenpallet van deze 
productgroep. 

BIC® in beeld
Vorig jaar is BIC® gestart met een promotieconcept voor de 
retailers waarmee in de winkel volop aandacht wordt gevraagd 
voor het Back to School assortiment. Afgelopen jaar heeft dat 
tot een groei in de omzet geleid van 15%, waar het marktvolu-
me slechts 3% toenam. 
De opvallende gele Schoolbus-tafeldisplay is een ware eyecat-
cher, die deze zomer niet mag ontbreken in de Back to School 
formule op de winkelvloer.
Maar ook buiten de winkels is BIC® volop zichtbaar. Met de 
grootste media-investering binnen de Nederlandse sector, is 
het merk het hele jaar te zien in diverse magazines om de kleur-
producten onder de aandacht van de consument te brengen. 
Deze mediacampagne bereikt meer dan 700.000 personen 
en gaat de komende periode door in bekende magazines als 
Flair, Libelle, Wij Jonge Ouders en Ouders Van Nu. Dit laatste 
magazine heeft een schooltasactie bij Bruna, waar BIC® dit jaar 
ruim 50.000 etuis met twaalf kleurpotloden mee uitgeeft om 
Nederland te overtuigen van de hoogstaande kwaliteit van dit 
product.
Om daarnaast ook de bekendheid van het assortiment 4-kleu-
renpennen te vergroten, heeft BIC® in de afgelopen periode, 
voor het derde jaar op rij, negen universiteiten en hogescholen 
bezocht. Studenten kunnen, na een paar vragen te beantwoor-
den op een iPad, exact weten welke 4-kleurenpen voor hen de 
beste optie is. Is de 4 Colours® Medium, Shine of juist Grip de 
beste pen voor jou? In totaal krijgen 24.000 studenten bij deze 
actie een 4-kleurenpen cadeau. 
Laat het schooljaar 2017-2018 beginnen met de spraakmaken-
de, innovatieve collectie van BIC®. Laat u inspireren op www.
bicworld.com
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Schrijfwaren 
trotseren  
digitalisering
Schrijfwaren blijven een belangrijke productgroep voor 
de vakhandel. Ook al schrijdt de digitalisering voort, de 
pen blijft een belangrijk gebruiksartikel of luxe product. 
Kan de vakhandel zich onderscheiden met schrijfwa-
ren? Wat zijn de laatste trends? Louis Frowijn (Staedt-
ler), Marianne Grave (Kangaro KTC), Denis Crevecoeur 
(BIC) en Katrien Peeters (Pelikan) geven antwoord.

Door de digitalisering vormen  
schrijfwaren een krimpende markt 

Marianne Grave: "Volgens GfK groeit de markt 
van schrijfwaren in percentage, maar minder 
dan de gehele markt krimpt. In waarde groeien 
schrijfwaren nog meer in percentage, maar de 
markt krimpt ook harder. In waarde is de omzet 
achteruitgegaan en in aantallen vooruit. Dat houdt 
in dat er minder dure pennen verkocht worden of 
minder sets. 
De ontwikkeling die wij zien bij Faber-Castell en 
Schneider is zelfs nog positiever dan de GfK-cij-
fers, dus in beide gevallen lijken schrijfwaren zich  
niets aan te trekken van de digitalisering."
Denis Crevecoeur: "Dit denk ik niet. De meeste 
mensen blijven schrijven en zullen dat nog lang 
blijven doen. Schrijven is essentieel voor de 
ontwikkeling van de hersenen, het helpt voor her-
innering en is dus essentieel om te leren. Schrijven 
is een onderdeel van je dagelijkse leven en het 
geschrift is zelf een deel van je persoonlijkheid. Uit 
studies zien we dat de meerderheid van de men-
sen verklaren dat ze beter onthouden wanneer 
ze schrijven en dat ze liever een pen en papier 
gebruiken om notities te maken op hun werk."

Louis Frowijn: "Juist en mede door de digitalise-
ring zien wij dat mensen eerder vluchten uit hun 
dagelijkse stress en weer grijpen naar traditio-
nele schrijf- en kleurmaterialen. Kijk maar naar 
de laatste trends als kleuren voor volwassenen, 
handlettering en het maken van Bullet Journals, 
die ervoor zorgen dat voor ons de markt eerder 
stijgt dan krimpt."
Katrien Peeters: "Schrijven zal naar mijn mening 
altijd zijn plaats hebben in onze digitale wereld. Op 
alle lagere en middelbare scholen is schrijven nog 
altijd de manier van kennisoverdracht. Ook voor 
het inprenten/bij het studeren blijft schrijven een 
belangrijk hulpmiddel. Daarnaast schrijven veel 
mensen nog altijd graag persoonlijke boodschap-
pen met de hand, zoals  wenskaartjes."

De dealer/vakhandel kan zich moei-
lijk onderscheiden met schrijfwaren 

Grave: "Wij merken dat juist goede POS in com-
binatie met goede kwaliteit materialen met goede 
grip en leuke dessins wel degelijk bij de dealer het 
verschil maken. Men verwacht nu meer dan ooit 
goede kwaliteitsproducten bij de dealer en geen 
‘Action-kwaliteit en prijzen’."

Frowijn: "Een dealer kan zich maar al te goed on-
derscheiden door te kiezen voor een betere pre-
sentatie, vakkennis en duidelijk voor A-merken te 
kiezen. Deze A-producten hebben immers steeds 
uniekere eigenschappen wat maakt dat net die 
artikelen hun meerprijs verantwoorden. Staedtler 
stelt fraaie wandpresentaties gratis ter beschikkin,  
zodat de vakhandel de consument nog beter kan 
informeren en naar zich toe kan trekken en zich 
duidelijk kan onderscheiden."
Peeters: "Oneens, qua assortiment kunnen ze 
zich onderscheiden van de Mass Retail en ook 
qua service (adviesverlening). Zeker in het midden 
en hogere segment dat enkel beschikbaar is in 
pen speciaalzaken."

De eindgebruiker kiest liever een B- 
of huismerk dan een A-merk 

Grave: "Nee, mensen kiezen beide. Wij zijn van 
mening dat ze kiezen op persoonlijke schrijferva-
ring op het moment dat ze de mogelijkheid heb-
ben om de pen te testen. Daarnaast kan het zijn 
dat ze voor een merk kiezen vanwege herkenning, 
niet zozeer omdat ze dat merk willen kopen."
Crevecoeur : "Dit is volgens mij niet waar. De 
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eindgebruiker zoekt kwaliteit. En hij weet dat deze 
kwaliteit fundamenteel is voor schrijfwaren. De 
verwachtingen van een consument ten aanzien 
van een balpen bijvoorbeeld zijn heel duidelijk: het 
moet niet lekken, niet breken, niet stoppen met 
schrijven als het niet leeg is. Hij zegt het zo:; ik wil 
geen problemen met mijn balpen. Daarom kiezen 
de consumenten zelf liever een A-merk dan een 
B- of huismerk. Ze betalen liever een paar centen 
meer dan risico te nemen met hun schrijfgerief."
Frowijn: "De eindgebruiker die dagelijks met 
schrijfwaren werkt, verwacht een constante 
kwaliteit en levensduur van het product. Het moet 
functioneren zoals altijd, anders krijg je irritatie. 
Een A-merk is een A-merk omdat het aan deze 
verwachtingen voldoet."
Peeters: "Voor schrijfwaren voor school of kan-
toor is dit zeker het geval. Wij ondervinden veel 
concurrentie van private en white label producten, 
daar de consument sinds de economische crisis 
veel prijsgevoeliger is geworden. Deze produc-
ten worden ook meer en meer in aantrekkelijke 
verpakkingen gestoken (niet meer het typisch 
wit product van vroeger). In België geldt dit dan 
vooral voor de supermarkten (mass retailers) waar 
schrijfwaren gekocht worden."

Het hogere segment groeit dankzij de 
aantrekkende economie 

Grave: "Er is een vaste groep die blijft kopen, 
ongeacht de economie. Maar er komt nu wel 
weer een nieuwe groep bij, die dit ook weer gaan 
aanschaffen."
Frowijn: "Dit blijft een nichemarkt voor een select 
publiek en zit voor ons ook duidelijk in de ca-
deausfeer, te vergelijken met de haute horlogerie 
en heeft niets te maken met de aantrekkende 
economie."
Peeters: "Onze indruk is dat het hogere segment 
(vanaf een eindgebruikersprijs van 400 €) niet 
echt geleden heeft onder de economische crisis. 
Mensen die dure pennen kopen, zijn hier niet mee 
gestopt. Meestal behoren deze mensen ook tot 
de meer welgestelde bevolkingsgroepen. Wij zien 
vooral groei bij onze hoogwaardige schrijfinstru-
menten door op regelmatige basis nieuwe pro-
ducten te lanceren, Special en Limited Editions 
zijn begeerd."

Wat zijn de laatste trends in deze 
productgroep? 

Grave: "Volgens GfK groeien balpennen in aan-
tallen, maar niet in waarde. Markers en schrijfstif-
ten in aantallen en waarde. Volgens onze ervaring 
is dat deels ook zo. De link-it en line-up (fineliners/
schrijfstiften) van Scheider zijn in 2016 geïntrodu-
ceerd en ze hebben een vliegende start gehad. 
Onze merken groeien meer dan de markt en we 
zien dit terug in kleurpotloden van de hoogste 
kwaliteit, fineliners en in feite over de gehele 
breedte van het assortiment.
Er wordt nog steeds veel kleur (qua schrijven en 
qua verpakking) verkocht in de BTS periode en 
verder is er een verschuiving naar andere kanalen 
(online). Er worden ook online veel vullingen 
verkocht, omdat het winkelaanbod daarin soms 
te beperkt is. Onze ervaring is, voorraad doet 
verkopen in de winkel, anders gaat men het online 
zoeken."
Crevecoeur: "Consumenten houden van alles 

wat kleurrijk is. Gekleurde (zeker fluo) of gedeco-
reerde (met leuke designs) schrijfwaren zijn dus 
echt trendy. Ook speciale kleur inkten zijn in. Dit 
is trouwens interessant, want die producten zijn 
meer impuls aankopen en dit brengt meerwaarde 
voor de dealers/vakhandels."
Frowijn: "Ik zie trends als Handlettering, Group 
colouring, Colour your moments, Colourful Wor-
kout en Bullet Journals."
Peeters: "Zoals hierboven reeds gezegd, de 
trend van de Special Editions & Limited Editions: 
speciale kleuren, uitvoeringen… Keuze voor pre-
mium brand vulpennen blijft stijgen bij de 
eindgebruikers."
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De (on)zin van zitten
Er is al enige tijd veel aandacht voor de (on)zin van zitten. KBM doet ook een 
duit in het zakje en vroeg vier experts uit de inrichtingsbranche om hun mening 
over 5 stellingen te geven. Het woord is aan Goos Vollema, Senior Productma-
nager bij Gispen, Kees de Boer, designer bij Ahrend, Cindy Cnossen, sales & 
marketing manager bij Score en Stef Middel, Area Sales Manager bij Aeris.  

De uitdrukking Zitten is het nieuwe roken is achterhaald.
Goos Vollema: "Als zitten hier wordt uitgelegd als langdurig 
in één houding zitten aan een bureautafel en dat in combinatie 
met diverse andere vormen van zitten gedurende de dag zon-
der de nodige beweging, dan is de uitdrukking zeker niet ach-
terhaald. Het sterke van een oneliner als deze is dat het ervoor 
zorgt dat zitten de aandacht krijgt die het verdient. Het maakt 
de medewerkers weer bewust van iets dat ze waarschijnlijk 
zelf ook wel weten, maar waar niet altijd bewust mee wordt 
omgegaan. Lang zitten in dezelfde houding is niet gezond. De 
afwisseling in werkhoudingen is beter. Het moderne werken 
met de grote afhankelijkheid van de pc, laptop of tablet zorgt 
er wel voor dat we lang aan een werkplek kunnen blijven zitten. 
De afwisseling tussen zittend en staand werken in combinatie 
met de loopjes naar de koffie, kopieerautomaat, vergaderingen 
en tijdens de lunchbreak kan een gedeeltelijke compensatie zijn 
voor het vele zitten dat we doen."

Kees de Boer: "Niet minder zitten, maar meer beweging en 
afwisseling moet de norm zijn. Zitten moet je kunnen afwisse-
len, ook binnen het zitten zelf. Bij pc-werkzaamheden met een 
nauwkeurige muisbeweging is bijvoorbeeld een stabiele zitposi-
tie gewenst. Bij andere manieren van informatieverwerking (via 
tablet of mobiel) kun je andere dynamische houdingen of lopen 
aannemen. Overleg kan ook op veel verschillende manieren, 
maar aan een tafel is vaak praktisch. Het belangrijkste is om in 
beweging te blijven."

Cindy Cnossen: "Het is fantastisch dat juist met deze 
uitdrukking de hedendaagse gevaren van een beeldscherm-
werkplek worden benadrukt. Bij Score geloven we dat we 
mensen gezonder kunnen laten leven. Wij verbeteren werkplek-
situaties, zodat mensen op een gezonde en fijne manier hun 
werk kunnen doen. En dat doen we door het ontwikkelen van 
ergonomische zitoplossingen en bijbehorende accessoires. 40 
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jaar geleden is Score begonnen met het maken van stoelen en 
sta-hulpen voor sta-werkplekken zoals aan de lopende band 
en in laboratoria voor microscoopwerkplekken. Te lang staan 
kan echter net zo ‘dodelijk’ zijn als zitten. Wij zien dat creatieve 
oplossingen, zoals onze Balance-zadelkruk, worden opgepakt 
om het dynamisch zitten te stimuleren. De vraag naar goede 
zit-sta hulpen is enorm gestegen."

Stef Middel: "Het is niet meer te ontkennen dat langdurig 
zitten niet goed is voor ons. Het brengt grote gezondheidsrisi-
co’s met zich mee. Een verhoogde kans op hart en vaatziek-
tes, obesitas, rugklachten et cetera. is de laatste jaren enorm 
toegenomen. Iedereen heeft wel gehoord of gelezen dat we 60 
tot 70% van onze tijd ‘sedentair’ doorbrengen. Door deze grote 
mate van inactiviteit hebben wij een laag energieverbruik. Wij 
gunnen en nemen ons dus niet meer de tijd om te bewegen, 
terwijl dat juist van essentieel belang is om ons goed te voelen.
Standaard hebben wij bij onze geboorte beweeglijkheid in onze 
genen meegekregen. Wat mij betreft is deze term zeker niet 
achterhaald. Het is juist de bedoeling dat men zich bewust 
wordt dat als we niet veranderen, dat we uiteindelijk een hoge 
prijs moeten betalen: namelijk: onze gezondheid."
 
In het bedrijfsleven is er te weinig aandacht voor gezond en 
comfortabel zitten.
Vollema: "Ieder jaar wordt er een grote hoeveelheid bu-
reaustoelen van diverse goede merken verkocht. Van de Gispen 
Zinn zijn er in 2016 al 30.000 verkocht. Dus dat zit wel goed 
zou je kunnen zeggen. De eeuwige spagaat voor iedere faci-
litymanager is hoe de goede bureaustoel de aandacht van de 
medewerker krijgt die het verdient. De stoel is geen Spaceshut-
tle waarvoor je academisch onderlegd moet zijn om hem goed 
in te stellen. Toch gebeurt dit vaak niet of niet goed genoeg. 
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het juiste 
gereedschap ter beschikking te stellen en het is de verant-

woordelijkheid van de werknemer om dit op de juiste manier te 
gebruiken. Gispen levert, net als veel andere leveranciers, goe-
de stoelen voorzien van een gebruikershandleiding. Daarnaast 
leveren wij een digitale handleiding aan voor het plaatsen op 
het intranet; we geven zitinstructies en we hebben een animatie 
om de gebruikers bewust te maken van de impact van zitten. 
De Gispen Coach is ook beschikbaar: slimme software die de 
gebruiker gedurende de werkdag attent maakt dat het tijd is 
om pauze te nemen en te veranderen van zithouding. Kortom, 
naast een goede bureaustoel diverse slimme mogelijkheden 
voor de gebruiker om goed te kunnen zitten."

De Boer: "Vooruitstrevende bedrijven leggen juist wel meer 
focus op gezondheid. Daarnaast zie je dat er vanuit mensen 
zelf en de jongere generatie steeds meer aandacht komt voor 
gezondheid. Meer bewegen en een goede zithouding is daar 
een belangrijk onderdeel van. Al veel bedrijven helpen hun 
medewerkers bij het aannemen van een goede zithouding door 
middel van voorlichting. Daarbij is geen mens is hetzelfde. Het 
instellen van je bureaustoel is één ding maar weten waarom is 
zelfs nog belangrijker. Er is niet één zithouding de beste, het 
gaat om afwisseling."

Cnossen: "Dit is echt per bedrijf afhankelijk. Elke werkgever 
zou juist goed voor zijn of haar personeel moeten zorgen, maar 
dat doet echt niet elke werkgever. Bij Score zijn wij afhankelijk 
van bedrijven die juist wel investeren in goede stoelen voor hun 
personeel. Op het gebied van gezond zitten zijn wij niet de gro-
te massa-producent die alleen maar stoelen uit de fabriek wil la-
ten rollen. De kracht van Score is dat wij kunnen inspelen op de 
echte behoeftes op een werkvloer. Het meest visuele voorbeeld 
in ons assortiment is de MaXXLine, de bureaustoelenlijn voor 
mensen die lijden aan obesitas. De omzetten in dit soort stoelen 
blijven stijgen. Of juist stoelen voor kleinere mensen,  en  ook de 
voetensteunen, blijven gevraagde producten. Onze werkstoe-
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len, zoals de Score At Work, wordt steeds vaker ingezet als 
modulaire projectstoel. Ook met deze stoelenlijn kunnen we 
goed inspelen op de individuele behoefte op de werkvloer."

Middel: "Aandacht voor ergonomisch werken is er in veel ge-
vallen wel en gelukkig zijn er steeds meer werkgevers die daarin 
willen investeren. Maar helaas zie ik maar al te vaak dat de 
investeringen die gedaan worden, niet het gewenste resultaat 
opleveren. We worden nog massaal als een ‘kudde schapen’ 
op een gelijke manier gefaciliteerd. Een eenheidsworst alsof 
wij allemaal gelijk zijn en er dus onvoldoende aandacht wordt 
besteed aan het individu. De werkgever houdt nog teveel vast 
aan wat de norm ons voorschrijft. Dit wordt gebruikt om zich 
als werkgever als het ware in te dekken. Toen de norm werd in-
gevoerd, was dat met de toenmalige kennis en inzicht. Op zich 
was dat in die tijd geen overbodige luxe. Met de huidige kennis 
en inzichten, en gelukkig wordt er wereldwijd veel onderzoek 
naar gedaan, is de huidige NEN en NPR niet meer van deze 
tijd. Ze zijn ernstig achterhaald en zouden herschreven moeten 
worden. Daarnaast vergeten we gemakshalve dat een slechte 
werkhouding resulteert in een hoog ziekteverzuim en dat kost 
de maatschappij ruim 5 miljard per jaar." 
 
De prijs blijft een belangrijk argument voor aankoop van een 
stoel.
Vollema: "De juiste stoel met de juiste instelmogelijkheden 
tegen de juiste prijs moet het uitgangspunt zijn. Zit je veel dan is 
een hogere prijs gerechtvaardigd. Zoek je echt design, dan kan 
een hogere prijs ook terecht zijn. De prijs is altijd te hoog als 
de stoel niet de ondersteuning biedt die het moet bieden. Hier 
ligt dus een taak voor de aanbieders. Door goed de behoefte 
van de klant te analyseren kan er een goede stoel aangeboden 
worden tegen een goede prijs."

De Boer: "De meerkosten voor een goede ergonomisch 
verantwoorde stoel is een beperkte investering als je bekijkt 
wat het oplevert; een hogere productiviteit en een besparing op 
ziektekosten door een lager ziekteverzuim. Nek-,  schouder,- en 
onderrug-klachten zijn typische 'zit-ziektes', wat met een goede 
bureaustoel en een goede zithouding voorkomen kan worden."

Cnossen: "Bij Score hebben we de afgelopen jaren geen 
concessies gedaan ten aanzien van de kwaliteit van onze 
producten en we hebben ook niet de prijzen verlaagd. De afzet 
en de omzet van Score-producten zijn 2015 en 2016 boven 
verwachting gestegen, in onze exportmarkten én in de Neder-
landse markt."

Middel: "Ik denk niet zozeer dat de prijs nog steeds een 
belangrijk argument is. Feit is dat men zich vasthoudt aan oude 
gewoontes. Het aanschaffen van een bureaustoel is meer 
gebaseerd op: we moeten nu eindelijk na zoveel jaren onze 
stoelen vervangen. En omdat men nu eenmaal bureaustoe-
len gewend is, worden er weer de traditionele bureaustoelen 
aangeschaft. Meer dus uit een gewoontegedrag. Maar als men 
gericht gaat kijken naar andere vormen van werken waardoor 
de medewerkers niet alleen juist gefaciliteerd, maar ook gewe-
zen wordt op hun sedentair gedrag, en daarin uitleg krijgen, 
worden medewerkers veel productiever. Eigenlijk een 1 + 1 = 3 
situatie: door meer afwisseling en vrijheid van werken heeft de 
medewerker meer plezier, neemt de concentratie toe en wordt 
de prestatie verhoogd.
Als je dan terug gaat rekenen: wat zijn dan de daadwerkelijke 
kosten van een zitoplossing?"
 
Omdat het beter is een zit-statafel te gebruiken, is de bu-
reaustoel niet meer belangrijk.
Vollema: "Het gebruik van zit-statafel is sterk aan te beve-
len. Als dit vanuit een goed ergonomisch oogpunt gebeurt 
waarom is de bureaustoel dan ineens minder belangrijk? Aan 
deze zit-statafel wordt toch ook gezeten. De afwisseling in 
werkhouding is een goede zaak. Dus ook een afwisseling in de 
zithouding. Hierin blijft de bureaustoel belangrijk."

De Boer: "Oneens, want bijna niemand kan 8 uur achter elkaar 
stilstaan. Staand werken moet je leren. Het advies is om circa 
1,5 tot 2 uur per dag te staan, met regelmatig afwisseling van 
de werkzaamheden. Ook dien je anders met je beeldscherm, 
toetsenbord en muis om te gaan als je staat. We hebben 
gelukkig nog veel te leren. Liggen en gaan is beter dan zitten en 
staan."

Cnossen: "Langer dan een half uur staan zorgt voor nog meer 
klachten dan te lang zitten, zoals etalagebenen, spataderen 
en zelfs trombose-benen. Afwisseling is belangrijk en het zou 
goed zijn om zo af en toe even te lopen. Dat kan juist vaak niet. 
Zorg er dus altijd voor dat er een goede werkstoel beschikbaar 
is, die dynamisch zitten mogelijk maakt. En stimuleer werkne-
mers om van werkhouding te wisselen. Op ons eigen kantoor 
kennen we natuurlijk de luxe van onze eigen zadelkrukken. Het 
zijn juist onze eigen mensen die heel lang gevraagd hebben 
om zadelkrukken te gebruiken bij een zit-sta tafel. Deze manier 
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van zitten, waarbij je hoger zit dan op een gewone bureaustoel, 
wordt steeds vaker toegepast in de praktijk. Voorwaarde is wel 
een bureau dat hoog genoeg in hoogte kan worden ingesteld."

Middel: "Het is zeker aan te raden om een zit-statafel in te 
zetten maar dat houdt niet in dat de bureaustoel, of ande-
re ergonomische zitoplossing die een actieve werkhouding 
bevorderen, overbodig zijn. We moeten ons realiseren dat we 
ons niet meer bewust zijn van onze werkhouding en gedrag 
tijdens het werken. Werkgevers staan er wel meer open voor 
om hun personeel beter te faciliteren, maar worden niet altijd 
goed geïnformeerd. Veel leveranciers van kantoormeubilair en 
stoelen verzuimen de gebruiker te informeren over wat er nou 
echt toe doet. We weten dat langdurig ‘star’ zitten slecht is, 
maar langdurig staan is eigenlijk nog veel slechter. De fysieke 
belasting neemt enorm toe. Nee, om een zo goed mogelijk 
leef- en werkklimaat te kunnen realiseren op de werkvloer, 
moeten we juist gaan kijken naar de afwisseling in de manier 
van werken. Mensen bewust maken dat ze door afwisseling 
tussen zittend en staand werken en hun dagelijkse bezigheden 
anders inrichten, er een betere balans ontstaat en het welzijn op 
de werkvloer toeneemt. Dus in antwoord op de stelling: een zit-
oplossing zal altijd onderdeel blijven uitmaken van de werkplek. 
We moeten er alleen anders mee leren omgaan."
 
Voor de thuiswerker is een goede bureaustoel onontbeerlijk 
maar helaas onbetaalbaar.
Vollema: "Als de thuiswerker veel achter een bureau zit is een 
goede bureaustoel inderdaad erg belangrijk en onbetaalbaar is 
deze zeker niet. Makkelijker geven we veel geld uit aan een mo-
biele telefoon of een laptop van een fruitig merk. Dit is ook een 
belangrijk stuk gereedschap voor de moderne mobiele werker. 
Een goede bureaustoel is dit ook, maar belangrijker is nog je 
gezondheid. Hoeveel is die waard?"

De Boer: "Dat klopt niet, het is maar net waar je de prioriteit 
legt. Nederlanders geven bijvoorbeeld met gemak veel geld uit 
aan de nieuwste telefoon of kleding volgens de laatste mode. 
Een comfortabele en goed ondersteunende bureaustoel is rela-
tief goedkoop, zeker als je bedenkt dat een goede bureaustoel 
vaak 10+ jaar meegaat. Een goede ruimte vinden is vaker de 
uitdaging.
           
Cnossen: "Werkgevers zijn in Nederland ook verantwoordelijk 
voor personeel op de thuiswerkplek en dezelfde investering op 
fysieke ergonomie is ook van toepassing op een thuiswerkplek. 
Een goed bureau ontbreekt vaak, dus een goede werkstoel 
voor de thuiswerkplek is nog belangrijker. Maak afspraken met 
je personeel en laat ze stoelen aan het einde van een dienst-
verband inleveren. Door de gestoffeerde delen te vervangen 
of door een onderhoudsbeurt te bestellen, kunnen ook deze 
stoelen jarenlang meegaan."

Middel: "Helaas zien wij vaak dat medewerkers gestimuleerd 
worden om flexibel te werken en dus vanuit huis gaan werken, 
maar dat doen zij meestal aan de eetkamertafel of onderuit-
gezakt op de bank. Dat is natuurlijk verre van ideaal. Niet alle 
werkgevers hebben de bereidheid om hun personeel in hun 
thuissituatie te faciliteren. De keuze om dan zelf een werkplek 
in te richten ligt dan bij de medewerker. Die gaan dan vaak zoe-
ken naar oplossingen als  ‘Home Office’ die passend zijn in hun 
interieur, maar zijn ook budget gerelateerd. Ook dan zien wij 
vaak dat in dergelijke situaties men weer verzandt in het oude 
bekende verhaal en dus ook daar geen verandering plaatsvindt. 
Wij vinden dat jammer. Het is onontbeerlijk om dus thuis ook 
een goede werkplek te hebben. Het zijn echter keuzes die men 
zelf maakt. En de uitspraak ‘onbetaalbaar’, dat zal iedereen 
weer anders interpreteren."
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Culinair lunchen met...
Chris Kolvenbach
Peter Damman mag graag lunchen. Zeker 
als dat kan met optimistische ondernemers 
waarbij het glas eerder halfvol is , dan half 
leeg. Deze keer werd Damman uitgenodigd 
door Chris Kolvenbach . De optimistische 
en goedlachse Kolvenbach heeft De Rijk 
Kantoorshop in Beneden- Leeuwen en is 
daar een gerespecteerd inwoner die lid is 
van diverse verenigingen en jaarlijks een 
knallend back to school of business event 
organiseert. Waar anderen achter de toon-
bank blijven staan is Chris altijd actief. En 
met succes! Voldoende reden dus om met 
hem te gaan lunchen. Locatie was weer de 
vertrouwde Korte Putstraat in Den Bosch 
waar het met 24 graden goed toeven was.

1. Je staat bekend als de optimist in de branche. Hoe komt 
het toch dat jij blijft lachen?

“Ik zeg altijd: optimisme drijft de ondernemer. Waarom zou je chagrijnig 
zijn als er zoveel mooie kansen zijn. Ik geniet van het organiseren van  
activiteiten en het nadenken over de te volgen strategie. Door lekker  
bezig te zijn blijft het ondernemen in onze branche nog leuk  
en rendabel."
 
2. Is de vakhandel snel genoeg bij nieuwe ontwikkelingen?
“Soms wel en soms niet. Bijvoorbeeld de nieuwe rage van de 'Spinners'. 
Daar hebben wij en veel collega’s ook aan mee kunnen doen door snel 
te schakelen. En er zijn natuurlijk ook grote missers; bijvoorbeeld het 
volledig missen van de mobiele telefonie-markt."

3. Hoe verklaar je het succes van nieuwe groothandels 
zoals Prios en Soft Carrier?
"Het is uiteraard altijd goed als er meer aanbieders zijn, dan heb je meer 
keuze. Prios en Soft Carrier hebben een breed assortiment met een 
juiste mix tussen lage prijs en producten. Er is voor iedereen bestaans-
recht en voor de dealers zijn nieuwe leveranciers altijd een aanwinst. Het 
voordeel van de nieuwe partijen is ook dat ik daar op rekening kan kopen 
terwijl bij mijn vereniging er automatische incasso plaatsvindt binnen 8 
dagen. Maar keuze is voor mij heel belangrijk."

4. Hoeveel dealers zijn er nog 2025? En waarom?
“Ik ben een enorme optimist, maar toch geloof ik dat er zeker 25 tot  
30% minder winkels zullen zijn. Wel denk ik dat er een nieuw soort 
winkel zal ontstaan. Ik denk hierbij aan een 'all in' winkel. Dat is een 
winkel waar onder één dak een kantoorvakhandel, een apotheek, een 
bloemist, maar misschien ook een fysio- en huisartsenpraktijk zit. Je zult 
jezelf constant opnieuw moeten uitvinden, dan blijf je succesvol.   
Eigenlijk zijn er nog teveel winkeliers en te weinig ondernemers."

5. Wat zie je als jouw grootste bedreiging?
“Dat er nog een Chrisje Kolvenbach in Beneden Leeuwen een kantoor-
vakhandel begint! Nee, dat is uiteraard een grapje. Ik denk eigenlijk nooit 
in bedreigingen, maar meer in kansen. Toen vier jaar geleden een grote 
Action naar ons dorp kwam, was er direct paniek. Maar uiteindelijk  
gingen wij hierdoor veel meer A-merken verkopen. En sinds de komst 
van de Action hebben wij echt geen ordner minder verkocht."
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Kolvenbach is een echte ondernemer. Hij is 
actief in de kantoorbranche maar zou in elke 
branche succesvol zijn.  Door zijn creatieve 
acties en slimme strategieën , gecombineerd 
met slim netwerken heeft hij een succesvol 
bedrijf waar hij met plezier werkt. Kolvenbach 
is een vrolijk mens. Hij geniet van het leven 
en van zijn business. Hij ziet kansen waar 
anderen bedreigingen zien en dat maakt hem 
uniek.  En daarnaast heeft hij ook nog een 
duidelijke mening over zaken en die durft hij 
te uiten. Het zal dus nog wel een tijdje gezellig 
onrustig blijven in Beneden-Leeuwen…….

6. Wat doen veel leveranciers niet goed? En wat wel?
"Het allerergste vind ik het als een leverancier een 9 tot 5 mentaliteit heeft. 
Zo organiseerde ik onlangs een back to school avond en nodig ik leveran-
ciers dan ook uit, en dan zegt er altijd wel een 'ja sorry, maar het is in de 
avond en dan kom ik niet'.  Daar snap ik dus helemaal niks van.  
Een leverancier is voor mij meer dan een product. Ik bouw graag een relatie  
op en werk samen op het gebied van marketing en PR. Er is heel veel kennis 
bij fabrikanten en die moet je dus gebruiken. Leveranciers die vastgeroest 
zitten in het beleid van 20 jaar geleden zullen het ook moeilijk krijgen.  
Je moet constant meegaan met de nieuwe ontwikkelingen.  
Ik ontmoet ook veel leveranciers bij de Officers en daar steek ik altijd  
weer wat van op."

7. Hoe lang bestaat de papieren catalogus nog?
"Ik denk dat we nog heel lang een papieren catalogus gebruiken. Vorig jaar 
hebben we een klankbord-meeting georganiseerd met scholieren, leveranciers, 
de vakhandel en de pers. Het resultaat was opmerkelijk. Folders en catalogi 
ondersteunen de webwinkel en social media, en kunnen eigenlijk niet zonder 
elkaar. Ze versterken elkaar."

8. Zal online bestellen alles overnemen?
"Online spelers zullen zeker niet alles overnemen, maar we zullen wel moeten 
accepteren dat zij op de markt een zeer actieve rol vervullen. Als vakhandel 
heb je uiteraard een webwinkel nodig naast je fysieke winkel, zeker als je actief 
bent in het B2B-segment. Ik ben zelf zeer actief met een aantal collega’s op 
social media-gebied. We hebben onze eigen 'vlogcampagne' om onze back to 
school-activiteiten te ondersteunen. En dit doen we in samenwerking met onze 
leveranciers die weer reclame maken in de 'vlogcampagne'. In de filmpjes ver-
wijzen we naar onze folder en in de folder verwijzen we naar onze vlogster. Alle 
deelnemers ( 50 winkels) delen vervolgens op hun eigen social  media weer de 
filmpjes. Het aantal views is enorm. Wat ik maar wil zeggen is dat als je actief 
bent er honderdduizend kansen zijn."

9. Tenslotte, je bent net terug uit Ibiza. Tijd om te stoppen en 
het hele jaar vakantie te houden?
"Nou Peter, dat klinkt aantrekkelijk, maar ik vind het allemaal nog veel te leuk. 
Het klinkt heel spannend, maar daar begin ik voorlopig nog niet aan. Misschien 
een vakhandel openen in Ibiza? Nee, dat vinden ze in Beneden Leeuwen niet 
echt leuk…. Overigens heb ik de vakantie in Ibiza betaald met box 4, dus daar 
praat ik liever niet over."
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'Breek vastgeroeste ideeën over  
werkplekinrichting door' 

Veel kantoren in Nederland zijn nog altijd 
ingericht volgens ouderwetse principes: 
klinisch, strak, praktisch en soms ietwat saai. 
Dat past echter niet meer bij de 21 eeuw. Or-
ganisaties die productiviteit, personeelswel-
zijn en innovatie hoog in het vaandel hebben, 
moeten die vastgeroeste ideeën en patronen 
doorbreken. Dat stelt Interface, fabrikant van 
modulaire vloeren.

We brengen een aanzienlijk deel van onze tijd op kantoor door. 
Toch zijn veel kantoren weinig uitnodigend vormgegeven. Een 
gemiste kans, want met een doordacht werkplekdesign kunnen 
organisaties het welzijn, de productiviteit en het cognitieve ver-

mogen van personeel verbeteren. Daar zijn een aantal duidelijke 
argumenten voor.

1. Stimuleren van samenwerking, productiviteit 
en concentratie
Met doordacht design kunnen organisaties hun personeel 
stimuleren tot samenwerking. Belangrijk is onder andere dat 
de ruimtes passen bij de werkzaamheden die het personeel er 
verricht. Een ruimte voor denkwerk en taken die veel concen-
tratie vereisen, moet anders zijn ingericht dan een ruimte gericht 
op creativiteit en samenwerking. 

Door ruimtes slim aan te passen aan de aard van de werk-
zaamheden stijgt de productiviteit en het concentratievermo-
gen. Ook kan de medewerker steeds de juiste ruimte kiezen 
voor de werkzaamheden van dat moment. 

2. Stimuleren van creativiteit en innovatie
Nederland is bij uitstek een innovatieland. We staan zelfs op de 
eerste plaats van meest innovatieve landen van Europa. Ons 
innoverende vermogen staat of valt echter met de creativiteit 
van medewerkers. Volgens onderzoek zijn medewerkers in 
doordachte werkplekken wel 15 procent creatiever. Dat is meer 
dan welkom om onze sterke internationale concurrentiepositie 
op dit gebied te behouden en te versterken.

3. Verminderen van stress en uitval
Nederlanders zijn een productief volk. In Europa scoren we 
veel hoger dan gemiddeld. De werkdruk is hier dan ook relatief 
groot. Bovendien verwachten we van personeel dat ze altijd 
en overal bereikbaar zijn, en direct reageren op mails. Die 
ontwikkelingen leggen een flinke wissel op mensen. Zonder 
effectieve tegenmaatregelen zorgt dat voor meer stress en uitval 
veroorzaakt door onder meer burnouts. Vooral jonger personeel 
is eerder overwerkt en gestrest.

“Een werkplek moet medewerkers op hun gemak stellen, ze 
moeten zich er prettig voelen”, zegt Geanne van Arkel, Head of 
Sustainable Development bij Interface. “Natuurlijke elementen 
verlagen het stressgevoel en verhogen het concentratievermo-
gen. En met bijvoorbeeld modulaire tapijtvloeren met natuurlijke 
dessins, geef je het kantoor een rustgevende uitstraling.”

Een onderbelicht aspect is de akoestiek van de werkruimte. 
Een goede akoestiek is belangrijk. Herrie maakt letterlijk ziek. 
Het zorgt volgens onderzoek voor stress, een hogere bloeddruk 
en hartslag, en klachten als hoofdpijn en migraine. Gelukkig is 
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dit zoveel mogelijk te voorkomen met concrete maatregelen. 
Bijvoorbeeld moswanden en tapijttegels dragen bij aan een 
goede akoestiek.

4. Tegemoetkomen aan nieuwe verwachtingen
Personeel heeft tegenwoordig heel andere verwachtingen van 
de werkplek dan enkele jaren geleden. We werken niet meer 

van 9 tot 5 op kantoor. Flex- en thuiswerken zijn onderdeel van 
de nieuwe realiteit. Zeker personeel dat een groot deel thuis-
werkt, heeft alle vrijheid thuis een eigen stek te creëren waar ze 
maximaal productief zijn. Personeel verwacht het gemak en de 
sfeer van thuis ook in een bepaalde mate op kantoor. 

5. Talent aantrekken
Een doordacht ontworpen kantoor heeft een aanzuigende 
werking op talent. Voor meer dan een derde van alle professio-
nals is de inrichting van het kantoorgebouw en de werkplek van 
doorslaggevend belang in de keuze voor een nieuwe werk-
gever. Zeker de millennialgeneratie, geboren tussen 1980 en 
2000, is hiervoor gevoelig.

Office of the Future
Hoe ziet zo’n modern kantoor met aandacht voor mens en 
design er dan uit? Interface heeft samen met inrichter Bene 
een voorzet gedaan met Office of the Future. Hiermee toont 
Interface in het innovatie- en expositiecentrum Living Tomorrow 
hoe volgens hen het kantoor van de toekomst eruitziet, en biedt 
het inspiratie voor een moderne kantoorinrichting.

Geen werkplekken, maar plekken om te werken
Het stimuleren van samenwerking speelt in Office of the Future 
een grote rol. “We hebben bewust niet gekozen voor vaste 
werkplekken, maar plekken om samen te werken”, zegt Van 
Arkel. “Zo verspreid je de werkdruk over een grotere groep 
mensen, en dat verlaagt stress. Dergelijke nuances maken een 
groot verschil in het uiteindelijke ontwerp van een toekomstbe-
stendig kantoorinterieur.”

Ook Stefan Geerkens, Managing Director bij Bene België, geeft 
enkele tips. “Leer van zowel fouten als successen. En blijf op de 
hoogte van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, 
globalisatie, verstedelijking, mobiliteit, educatie en technologi-
sche vooruitgang. Het kantoor van de toekomst is  niet in beton 
gegoten.”

 KBM /// / JUNI 2017  35



Geconcentreerd productie draaien, in pairs 
opereren en dan weer met het hele Agile 
team de koppen bij elkaar steken, even real 
time updaten met de offshore ploeg in India 
en tussendoor een uurtje poolen; wanneer 
Agile werken wordt ondersteund door een 
dynamische en digitale kantooromgeving dat 
hierop is afgestemd, kan deze manier van 
werken pas echt tot snelle en betere resulta-
ten leiden.

Timo Westra van De Agile Kantoorinrichters: “Agile teams moe-
ten nogal eens het wiel zelf uitvinden op dat gebied, waardoor 
ze tot hun eigen frustratie niet meteen voluit kunnen presteren 
doordat ze tegen fysieke obstakels of beperkingen aanlopen.”

Andere inrichting 
Langere tafels, teamtafels omdat je aan een ‘gewoon’ bureau 
van 1.80m niet goed even naast elkaar kunt gaan zitten. Of 
juist een bureau met goede akoestische panelen eromheen, 
om geconcentreerd te kunnen werken. White boards of zelfs 
complete whitewalls in de gehele ruimte, real time inzicht in de 
stand van zaken van het project, een failure friendly omgeving. 
Een Agile manier van werken vraagt nu eenmaal om een geheel 
andere inrichting dan die van Het Nieuwe Werken bijvoorbeeld. 
“Daar is men zich niet van bewust als een organisatie Agile 
gaat werken”, zegt Westra. Waar bij Agile ‘wij’ centraal staat, 
staat bij Het Nieuwe Werken ‘ik’ centraal. Waar HNW draait 
om flexplekken en thuis werken, verlangen Agilisten een vaste 
werkplek, dag in dag uit als een team bij elkaar te kunnen zitten 
en een plek waar ze eventueel ongestoord ‘lawaai’ kunnen 
maken. 

Niet één manier
Er is uiteraard niet één manier van Agile werken. Alhoewel er 
zeker overeenkomsten zijn, zijn er ook grote verschillen. Iedere 
organisatie voert Agile op haar eigen manier door. “Aangezien 
de kernwoorden van Agile ‘flexibel, lenig en adaptief’ zijn, geldt 
dit ook voor de werkomgeving”, zegt Anneline van der Zon, 
projectmanager bij De Agile Kantoorinrichters. “Deze kan zich 
moeiteloos aanpassen aan de diverse ceremonies of een ande-
re samenstelling van het Agile team. Dat is juist de kern van een 
dergelijke omgeving.” Het is daarnaast van doorslaggevend be-
lang dat de team identity tot uiting komt in de inrichting, weten 
ze bij De Agile Kantoorinrichters. Niet alleen in de fun aspecten 
alhoewel die zeker belangrijk zijn; een inrichting passend bij het 
team, de teamgeest en de herkenbaarheid is ook essentieel 
voor het optimaal functioneren van het team.
Het is niet voor niets dat een van de statements in het Agile 
Manifesto uit 2001 zegt: Build projects around motivated 
individuals. Give them the environment and support they need, 
and trust them to get the job done. “Organisaties realiseren zich 
lang niet altijd hoezeer de inrichting kan bijdragen aan betere 
prestaties van de Agile teams”, aldus Van der Zon.

Impact kantooromgeving op 
agile werken is groot
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Aantrekkende economie:  
lastig om geschoold  
personeel te vinden

Bij een aantrekkende economie hoort ook een daling van de werkloos-
heid. Volgens de laatste cijfers van partijen zoals het CBS en het CPB gaat 
het op dit punt vrij goed. Een nadeel is dat het wellicht lastiger wordt om 
goede geschoolde medewerkers te vinden, bijvoorbeeld voor IT-, sales-en 
marketingfuncties. Geldt dat ook voor de kantoorvakhandel? Is men zelf 
bezig met het voorkomen dat er personeelskrapte ontstaat, leunt men 
vooral op brancheorganisaties? Hoe kijkt het Lezerspanel hier tegen aan?

Frans Davelaar  
Kantoorexpert & voorzitter Novaka
“De daling van de werkeloosheid zet voort, maar 
geldt inderdaad voor banen die qua functie 
indeling wat hoger op de ladder staan. Daarnaast 
moeten we ook erkennen dat de huidige demo-
grafische ontwikkeling een belangrijke rol speelt 
op de arbeidsmarkt.  Er is zeker een rol voor een 
brancheorganisatie om samen met de leden te 
kijken welke ontwikkelingen we met elkaar moeten 
doormaken om onze branche aantrekkelijk te hou-
den voor werknemers. Op dit moment is Novaka 
hier dan ook volop mee bezig.” 

Jan Mudde
Aspect | ICT &  
De Giessen Kantoorefficiency 
“Zeker merken ook wij dat er weer wat leven komt 
in de arbeidsmarkt. Daarnaast neemt de behoefte 
aan goed geschoolde technische- en bedrijfskun-
dige collega’s toe. Dit door nieuwe opdrachten 
van klanten op het gebied van vernieuwing en 
betere benutting van ICT-infrastructuur en soft-
ware. Vandaar dat we al langer permanent bezig 
zijn met werving. We doen dit bij voorkeur zelf 
maar werken ook samen met enkele wervings- en 
selectiebureaus. Ook doen we er alles aan om 
bestaande medewerkers een prettige en 

inspirerende werkomgeving te bieden. Dus naast 
een fijne werkplek ook ruimte voor persoonlijke 
aandacht, kennisdeling, ontwikkeling en scholing 
maar ook tijd om innovatief bezig te zijn. Ook zijn 
we betrokken bij een regionaal initiatief om nauwer 
en eerder bij het opleiden van jonge mensen 
betrokken te zijn. “

Edwin van Lint  
All Office van Lint
“All Office Van Lint is niet een hele grote werk-
gever. Op dit moment werken wij met 7 mede-
werkers waarvan 3 parttime (inclusief mijzelf). In 
samenwerking met leveranciers en bijvoorbeeld 
Novaka proberen wij het niveau van ons personeel 
op een hoog peil te houden. Mijn motto is altijd 
'Kennis is macht'. Hoe meer kennis van de markt 
en je producten hoe beter het communiceren is 
met je klant of prospect.
“Het opleiden van nieuw personeel vind ik altijd 
lastig. Voordat iemand goed is opgeleid en 
een redelijke hoeveelheid kennis tot zich heeft 
toegenomen ben je minimaal 12 maanden verder 
voor bijvoorbeeld een salesfunctie. Dit is best een 
behoorlijke investering die wij dan hebben gedaan. 
Daarna moet deze persoon zich waarmaken in de 
12-24 maanden die volgen. Daarbij is het ook erg 
moeilijk om als kleine zelfstandige hier voldoende 

tijd voor vrij te maken. De opleiding zou eigenlijk 
extern moeten plaatsvinden (bijvoorbeeld Novaka) 
en eventueel aangevuld met een kleine subsidie 
van de overheid.”

Chris Kolvenbach  
De Rijk Kantoorshop
“Op zich zijn wij een kleine organisatie. Wel heb-
ben we afgelopen jaar ons personeel met twee 
parttimers uitgebreid. Een van hen kwam toevallig 
solliciteren omdat de vestiging van de Marskra-
mer waar zij werkzaam was ging sluiten. Voor de 
ander hebben we een procedure opgestart. Hier 
kwamen veel slecht gekwalificeerde mensen op 
af. Na een grondige selectie bleven er uiteindelijk 
maar drie over. Vervolgens hebben we voor de 
meest flexibele kandidaat gekozen. Scholing doen 
wij zelf, met ruim 30 jaar ervaring in de kantoor-
vakbranche lukt dat wel. Maar zoals het meestal 
gaat: de ene leert sneller dan de ander. Dat kost 
soms meer tijd. Wij zijn in ieder geval blij met onze 
keuze.”

Tekst: Martijn Kregting

Hoe meer kennis van de markt 

en je producten, hoe beter het 

communiceren is met je klant 

of prospect.

KBM /// JUNI 2017    37

Lezerspanel 



Canon introduceert nieuwe imageRUNNER 
voor kleinere kantoren
Canon, specialist in imaging solutions, versterkt haar ruime 
aanbod van kantoortechnologie met de nieuwe imageRUN-
NER C3025i. Dit nieuwe imageRUNNER-model maakt gebruik 
van Canon’s bekroonde technologie om te garanderen dat 
gebruikers hun document-workflows van a tot z volledig onder 
controle hebben. De imageRUNNER C3025i is ontworpen 
om in elke fase van het printproces zowel de efficiëntie als de 
productiviteit te verhogen en is uitgerust met nieuwe functiona-
liteiten om te helpen de werkomgeving op kleinere kantoren te 
optimaliseren. 
Het gebruiksvriendelijke en intuïtieve 5-inch touchscreen 

verbetert de efficiëntie op kantoor en stelt gebruikers in staat 
om direct aan de slag te gaan. Deze compacte imageRUN-
NER combineert printsnelheden van 25 pagina’s per minuut 
in zwart-wit en kleur met de geavanceerde V2 colour ima-
ging-technologie en een optionele 3-in-1 finisher die functies als 
nieten, offline- en eco-nieten biedt, om keer op keer prints van 
hoge kwaliteit te garanderen. Voor kantooromgevingen met veel 
scanactiviteiten is de imageRUNNER C3025i standaard uitge-
voerd met een RADF (Reversing Automatic Document Feeder).

www.canon.nl

Nieuwe bizhub 558 van Konica Minolta
Konica Minolta Business Solutions Nederland brengt de bizhub 
558-serie op de markt. Met deze serie beschikt Konica Minolta 
over vier hoogwaardige monochrome A3-kantoorsystemen met 
een afdruksnelheid van 30 tot 55 ppm, en functies die gelijk zijn 

aan de meest recente A3- en A4-kleu-
rensystemen van Konica Minolta. Deze 
combinatie maakt de bizhub 558-serie een 
perfecte aanvulling op huidige moderne 
printomgevingen op kantoor.
Met name in een OPS (Optimized Print 
Services)-omgeving, waarin ook kleuren-
printers, A4-printers en softwareoplossin-
gen worden geïntegreerd, biedt de nieuwe 
serie grote waarde. De soepele integratie 

in workflows stroomlijnt processen en garandeert dat printtaken 
op een bijzonder efficiënte manier worden uitgevoerd. Net als 
de andere multifunctionele printers (MFP's) van Konica Minolta, 
is ook de nieuwe serie ontwikkeld volgens het 'Know one — 
operate many'-principe. Dit betekent dat zodra gebruikers 
gewend zijn aan de gebruikersinterface van Konica Minolta, 
zij gemakkelijk elke andere bizhub-MFP kunnen bedienen. Dit 
principe ondersteunt ook de naadloze integratie van nieuwe 
systemen in bestaande MFP-omgevingen, waarvan met name 
grote accounts met een heterogene kantoorprintomgeving 
profiteren.

www.konicaminolta.nl

HP komt met volgende generatie  
LaserJet-portfolio
HP, de wereldwijde specialist in printen, lanceert vandaag zijn 
nieuwe HP LaserJet Enterprise 600 Series, met naar eigen 
zeggen de meest uitgebreide beveiliging in de industrie en 
verbeterde productiviteit.
Naarmate de snelheid van het bedrijfsleven toeneemt, hebben 
efficiënte werkgroepen slimme oplossingen nodig om voor te 

blijven op de ontwikkelingen. De 600 
Series multifunctionele printers (MFP’s) 
combineren uitzonderlijke prestaties en 
energie-efficiëntie met documenten van 
professionele kwaliteit precies wanneer 
mensen ze nodig hebben, stelt de fabri-
kant. Tegelijkertijd helpen ze het netwerk 
te beschermen tegen steeds vaker 
voorkomende cyberaanvallen. De nieuwe 
apparaten bevatten ook HP 

JetIntelligence cartridgetechnologie gebouwd rondom een 
doorbraak in tonerchemie, voor extra beschermde printkwaliteit.
De 600 Series zijn verkrijgbaar met de meest geavanceerde 
beveiligingsfuncties, ontworpen om risico’s te helpen verminde-
ren, cyberaanvallen tegen te gaan en compliance te verbeteren. 
Klanten kunnen een moderne, tablet-achtige userinterface (UI) 
gebruiken die nu verkrijgbaar is bij de recent gelanceerde HP 
A3 LaserJets en bij de nieuwe 600 Series LaserJet apparaten. 
De 600 Series MFP’s bevatten alle nieuwe JetIntelligence 
capaciteiten, beginnend bij het toner particle level, speciaal 
ontworpen om klanten te helpen geld en tijd te besparen. HP’s 
600 Series MFP’s bevatten een serie van Mono en Color, Single 
en Multi Function apparaten, variërend van 47 tot 71ppm (A4).

www.hp.nl
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Schneider: nieuwe Slider balpen  
Xite en vulpen/rollerball Ray
De populaire Slider-serie heeft een nieuw familielid: de Slider 
Xite. De Slider-serie staat al bekend om zijn Viscoglide®-tech-
nologie voor buitengewoon makkelijk en soepel schrijven; en 
het wordt alleen maar beter met de nieuwe Slider Xite. De Xite 
heeft dezelfde schrijfkwaliteiten als de andere Sliders, maar 
met dank aan de innovatieve power van Schneider is de Xite 
gemaakt van 90% bio based kunststof. Kenmerkend is de witte 
houder met een typische Slider cyaan highlight aan de achter-
kant. Het kwaliteitskenmerk ‘Made in Germany’ is gegraveerd in 
het product.
De Ray is uitgevoerd met een standaard inktpatroon. Het 
uiterlijk is sportief, modern, minimalistisch en gebaseerd op de 
laatste trends en kleuren. Het nieuwe model is een perfecte 
aanvulling op Schneider’s vul- en rollerpennen range en 

past perfect op ieder modern bureau. De pen is één van de 
meest gebruikte objecten in het dagelijkse leven en daarom 
zijn het design, de ergonomie en de functionaliteit allen even 
belangrijk.
Het design en de kleur van de Ray laten zien hoe de lifestyle 
en functie elkaar inspireren. De rubberen en ergonomische 
grip laten je onvermoeibaar schrijven. De hoge kwaliteit RVS 
en de iridium penpunt voorzien een zachte, prettige en schone 
schrijfervaring met be-
houd van zijn robuuste 
structuur.

https://schneiderpen.
com/

Sharp introduceert 70 inch display  
voor digital signage
Sharp brengt een nieuw 70 inch PN-Q-display op de markt. 
Hiermee speelt Sharp in op de toenemende vraag van bedrijven 
naar displays voor vergaderzalen en digital signage-toepassin-
gen in een betaalbare prijsklasse. Naast het 70 inch scherm-
formaat zal Sharp in juni ook de 60 inch, 80 inch en 90 inch 
modellen uit de PN-Q-serie op de markt brengen. 
Dankzij de UV2A-technologie en de anti-reflectiecoating bieden 
de schermen van de PN-Q-serie haarscherpe beeldkwaliteit. De 
displays kunnen worden aangesloten op een LAN-netwerk en 
via een RS232-kabel worden bediend. 
Daarnaast brengt Sharp de zeven modellen uit de vernieuwde 
PN-R- en PN-Y-serie – die eerder dit jaar op ISE 2017 werden 

gepresenteerd – op de markt. De displays met heldere beeld-
kwaliteit bieden een signage-oplossing voor continu gebruik.
De nieuwe generatie PN-R-displays met een helderheid van 
700 cd zijn speciaal ontworpen voor drukke locaties zoals 
luchthavens. De schermen van de PN-R- 
en PN-Y-serie kunnen op diverse manie-
ren geïnstalleerd worden: naar beneden 
gericht (face-down) of naar boven gericht 
(face-up) en in verticale of horizontale 
positie.

www.sharp.nl

Draagbare projectoren van Panasonic met 
verbeterde draadloze connectiviteit
Het assortiment draagbare projectoren met hoge helderheid 
van Panasonic is vernieuwd en heeft een aantal verbeteringen 
op het gebied van connectiviteit, compatibiliteit en kosteneffec-
tiviteit ondergaan. De nieuwe PT-VZ580-serie bestaat uit zes 
verschillende modellen en is vooral bedoeld voor vergaderruim-
ten en klaslokalen. De modellen zijn voorzien van een betere 
connectiviteit door een aantal intelligente draadloze aansluitmo-
gelijkheden.
Met behulp van een nieuwe plug-and-playfunctie kunnen 
gebruikers met een USB-geheugenstick draadloos verbinding 
maken en zonder ingewikkelde netwerkinstellingen content pro-
jecteren. De projector kopieert alle relevante set-upbestanden 
naar de geheugenstick en voert die dan automatisch op 

de pc van de gebruiker in voor het eenvoudig maken van een 
verbinding. De installatie is nog flexibeler dankzij de nieuwe 
modus voor lange afstanden met Digital Link. Daardoor kunnen 
kabels tot 150 meter worden gebruikt, die ook de beperkingen 
van conventionele HDMI-signalen elimineren.
De helderheid van de PT-VZ580-serie is verhoogd naar 
meer dan 5.000 lumen. De filter is duurzamer ge-
worden en kan twee keer worden gewas-
sen voordat hij moet worden vervangen. 
Daardoor wordt de levensduur verdubbeld 
tot circa 14.000 uur.

www.panasonic.nl
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Robuuste telefoon van Kyocera

Zoek je een robuuste telefoon, dan is de nieuwe Torque X01 een op-
tie. De Torque, gefabriceerd door het Japense Kyocera (vooral hier 
bekend door printers), is een uitklapbare telefoon met slechts een 
paar apps die georiënteerd zijn op hiking en oudoor-activiteiten, met 
data over weer,  weather, temperatuur, hoogte en barometer-druk. 
Je moet de telefoon openklappen om met hem te interacteren, maar 
relevante informatie kan ook naar het frontscherm worden gespie-
geld, zodat je het kunt lezen terwijl de telefoon gesloten is.
Het belangrijkste verkoopargument is echter de robuustheid. 
Volgens Kyocera heeft de telefoon voldaan aan 18 categorieën van 
Military Standard 810G van het Amerikaanse ministerie van defensie. 
Dat betekent het bestand is tegen winderige regen van 1,7mm/min 
gedurende een half uur in zes richtingen, onderdompeling is water 
gedurende 30 minuten op een diepte van vijf voet, zand en stof ge-
durende zes uur aan een stuk, bevriezing en ontdooien in welke een 
mist was gecreëerd van -10°C, snelle varandering van temperatuur 
tussen -21 and 50°C gedurende drie achtereenvolgende uren, en 
diverse andere kenmerken van kracht. De testen werden wel door 
Kyocera uitgevoerd.

Scannen onderweg

Swipe deze hand-held scanner over elke wille-
keurige  tekst of foto, en zend het een high-res 
afbeelding naar je smartphone of tablet via 
Bluetooth.
Kunstwerk van kinderen, documenten, recepten 
of slechts een deel van een pagina, alles is veel 
helderder dan een shot van je telefoon dankzij 
ingebouwde verlichting. Zelfs kunstwerk, grote 
boeken en andere afbeeldingen die niet compleet 
vlak zijn, kunnen mooi gescanned worden. Dat 
kan niet gebeuren op glas of met een camera.
Gescande tekst heeft ook een aantal features. 
Je kunt het openen en bewerken in Word. Of je 
kunt werken op gescande tabellen in Excel. Deze 
slimme scanner kan zelfs tekst vertalen..

Legendarische Nokia 3310 in nieuw jasje

De Nokia 3310, een van de meest legendarische Nokia toestellen, is opnieuw gelanceerd, 
maar natuurlijk wel in een modernere uitvoering.
Het display van de telefoon komt met een 2.4 inch QVGA display met een resolutie van 
240 x 320 pixels en een pixeldichtheid van 167 dpi. Het toestel zelf is 115,6 x 51 x 12,6 
mm groot en heeft aan de voorkant een numeriek toetsenbord, softkeys en een D-Pad. 
De nieuwe Nokia-telefoon is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren: grijs, geel, blauw en 
rood.
Vergeleken met het originele toestel, heeft de 2017 een paar nieuwe features en hardware 
componenten gekregen. Zo is het toestel uitgerust met een 2 megapixel camera en de 
optie de opslag uit te breiden tot 32GB door middel van een microSD kaart. De 1200 
mAh batterij in de telefoon kan vervangen worden en is goed voor gemiddeld 15 uur 
telefoneren. Verder ondersteunt de 3310 Bluetooth en heeft het een microUSB poort, 
waarmee opgeladen kan worden.
In tegenstelling tot de meeste telefoons van tegenwoordig, is het toestel niet volgestopt 
met allerlei apps. Standaard zit er een muziekspeler en FM radio op. Ook kan gebruik 
gemaakt worden van een kalender, rekenmachine en agenda. En natuurlijk kan het be-
faamde spel Snake niet ontbreken op de Nokia 3310.
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Elegance meets function

Elegantie en functie worden gecombineerd in de vorm van een tijdloos-ele-
gante handtas met geïntegreerde oplader voor smartphones (en wel zowel per 
micro USB als ook per Lightning-aansluiting voor de Apple-adepten). Tenslotte 
verwachten we nogal wat van de accu's van onze smartphones met ons gete-
lefoneer, onze sms'jes, foto's maken, tweeten, Facebooken en Instagrammen; 
daarom is het altijd goed een beetje reserve-energie ter beschikking te hebben, 
om eventuele tekorten te overbruggen en om te voorkomen dat de telefoon 
plotseling de geest geeft. In dit geval sluit je het gewoon aan op de handtas en 
laad je het tegelijkertijd op: een volle lading voor smartphones en ook nog 50% of 
30% extra boost voor mini-tablets of tablets.

Oorapparaat voor realtime 
vertaling

Iedereen heeft wel eens in een ongemakkelijke 
situatie verkeert waarbij je de vreemde taal van 
gesprekspartner niet begrijpt. Maar dankzij een 
nieuw vertaalapparaat dat gemakkelijk in je oor 
past, zijn de dagen dat je zit te worstelen met de 
locale taal, verleden tijd, aldus de makers.
Het apparaat is The Pilot System genoemd en 
Waverly Labs is het bedrijf achter het baanbreken-
de idee. Het systeem stelt de gebruiker in staat 
om een van de serie vreemde talen te verstaan 
door real-time in-oor vertaling. Met een handige 
app kun je door de gewenste talen heen scrollen. 
De selectie omvat Frans, Spaans, Italiaans en 
Engels. Of het Nederlands nog wordt teogevoegd 
is niet bekend.

De huid als touchscreen

De huid als touchscreen toekomstmuziek? Niet meer want het bedrijf Cicret heeft een slimme oplossing 
bedacht in de vorm van een armband. Alles wat de gebruiker moet doen is met de vingers over deze 
armband glijden om de huid te transformeren in een werkend touchscreen. De revolutionaire wearable 
projecteert een smartphone-scherm op de oppervlakte van je arm, samen met acht sensoren. Elke 
aanraking met je huid waarschuwt een sensor, die dan informatie naar de armband terugzendt en ver-
volgens naar de smartphone via Bluetooth.
De armband komt in twee maten en 10 kleuren. Eenmaal operationeel met de wearable kun je alles 
doen wat de smartphone doet, zoals e-mails lezen, het weer checken, je favoriete games spelen en 
zelfs de telefoon beantwoorden. De armband is helemaal waterproof.

Drone die vliegt en rijdt

Linnaeus is een drone. Een drone die is gemaakt om grote open 
groene ruimtes te monitoren om vast te stellen dat de beplan-
ting gezond en goed geïrrigeerd wordt. Maar dit gaat niet over 
Linnaeus’ functie. De manier waarop Linnaeus is gebouwd is 
interessanter. Het eerste ding dat opvalt aan het ontwerp van de 
drone is de mogelijkheid te switchen tussen opereren op terrein 
en  in de lucht. Het ene moment rijdt het over de grond en bij het 
andere worden de banden naar opzij geopend, waarna de hele 
gadget de lucht ingaat. De drone heeft wielen met naven aan de 
buitenkant die de tractie-riem aandrijven en worden uitgeklapt 
zodat de naven dienen als rotors waardoor de Linnaeus het 
luchtruim kan kiezen.
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4 okt /// Benelux Office Night

Hendrik Cromwijk is bij Euroseats in dienst getreden als ac-

count- en salesmanager. Hij is verantwoordelijk voor het beheer 

van de relaties met (potentiële) dealers en projectinrichters. 

Hiervoor was Cromwijk Accountmanager / Campus Recruiter bij 

Westerduin Talent in Ede.

Bjørn ter Doest nieuwe Managing Director V’nS Group
Bjørn ter Doest (42) is per 15 mei 2017 benoemd tot Managing 

Director van V’nS Group. Bij V’nS Group neemt hij de taken over 

van Kees Uppenkamp.Tot voor kort was Bjørn ter Doest General Manager bij Kantoor-
Expert. Uittredend Managing Director Kees Uppenkamp is erg blij 

met het aantreden van Ter Doest. “Door zijn kennis en jarenlange 

ervaring in de officemarkt zal Bjørn van grote waarde zijn voor de 

uitdagingen waar V’nS Group voor staat. Samen met het ervaren 

team zal hij met V’nS een volgende stap kunnen gaan zetten. 
Daarom kan ik V’nS Group ook met een gerust hart overdragen 

aan mijn opvolger.”Ter Doest over zijn nieuwe functie: “Ik kijk ernaar uit om leiding te 

geven aan V’nS Group. Met een rijke historie en het ervaren team 

van medewerkers kan de V’nS Group zich verder ontwikkelen 
in de officemarkt. Juist met onze niche in de markt kunnen we 
onderscheidend zijn en meerwaarde bieden aan onze klanten.”
Kees Uppenkamp vervolgt zijn loopbaan bij Trodat, de stempelfa-

brikant uit Oostenrijk.“Voor Kees een heel mooi vervolg in zijn car-

rière. Gezien zijn inzet en resultaten met de V’nS Group gunnen 

wij hem deze stap van harte en wensen hem heel veel succes in 

deze nieuwe functie“, aldus V’nS Group aandeelhouder Plenasca.

Ralf Johow nieuwe directeur Marke-
ting en Verkoop bij Klöber

Met Ralf Johow trekt Klöber een verkoopprofessional 

pur sang aan met 25 jaar ervaring in de operatieve en 

strategische leiding van middelgrote bedrijven in de 

interieurbranche. 
Zo was Johow met succes werkzaam als hoofd Verkoop 

van de Zumtobel Groep en als verkoopdirecteur van de 

firma Bauwerk AG. Zijn aandacht ging daarbij vooral uit 

naar de sterkere positionering van de projecthandel via 

traditionele distributiekanalen en in samenwerking met ar-

chitecten. De gediplomeerd ingenieur beschikt daarnaast 

over een grote schat aan ervaring in de indirecte verkoop, 

waardoor hij bij uitstek geschikt is voor het versterken en 

verder uitbouwen van de goede relaties van Klöber met 

de vakdealers. Ralf Johow zal zich vooral richten op het 

stimuleren en verstevigen van de vanouds nauwe samen-

werking metd vakdealers, ontwerpers en architecten. 

Ondernemer Arjo Huijbregts blaast 
Tablet4u.nl nieuw leven in

Arjo Huijbregts heeft het merk Tablet4U met de bijbeho-

rende webshop nieuw leven ingeblazen. Met de doorstart 

van het merk gaat hij via dit platform de verkoop van de 

grafische tabletten en pennen van Wacom realiseren.

Huijbregts is van plan om Tablet4U te transformeren 

naar de nummer één webshop in de Benelux voor de 

grafische industrie, de logistieke sector en industriële 

markten. 
Naast de vernieuwde website, die live is sinds april, is hij 

met een nieuw initiatief gestart: het Wacom Experience 

Center. Op deze locatie kunnen alle Wacom producten 

worden getest, zodat de klant zeker weet de perfecte 

keuze te maken.

Inmiddels is de slimme Frixion-pen met de 
uitwisbare inkt niet meer weg te denken uit de kantoorwereld.
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10 jaar Pilot FriXion

Tien jaar geleden werd de revolutionaire Pilot FriXion ge-

lanceerd. Inmiddels is deze slimme pen met de uitwisbare 

inkt niet meer weg te denken uit de kantoorwereld, aldus 

Pilot Pen. Ook winnen ondertussen de andere FriXion-va-

rianten, zoals de FriXion Light markeerstift, hier terrein. 

Schrijven, twijfelen, gummen en corrigeren. Het kan 

eindeloos met de pennen en markeerstiften van FriXion. 

Zonder vlekken en zonder het papier te beschadigen. 

Bovendien is het uitgegumde deel direct weer beschrijf-

baar. En dat is een groot pluspunt in een wereld waar tijd 

geld is. 

Dankzij de thermische inkt van Pilot schrijven de FriXion 

pennen niet alleen soepel, fouten zijn ook heel makkelijk 

uit te gummen met het rubberen dopje op het  uiteinde 

van de FriXion.

The Read Shop  
Houten-Zuid  
wint Elba-fiets
Afgelopen maand bestond The Read Shop 25 jaar. Er 

zijn vele acties georganiseerd om dit te vieren. Zo is er 

een speciale jubileumfolder uitgebracht, is er een grootse 

winactie georganiseerd en waren de winkels versierd. Een 

van de acties die in de extra jubileumfolder gepromoot 

werd, was dat consumenten 25% extra kassakorting 

kregen op Elba ordners.
De winkel die hierbij de meeste ordners verkocht, kon een 

Elba fiets winnen. Gemiddeld hebben The Read Shop 

winkels zo’n 30% meer ordners verkocht door deze folder 

kortingsactie. De winkel die de meeste ordners heeft 

verkocht in de periode april 2017 is de winkel van Rene 

Morren (The Read Shop Houten-Zuid). Op maandag 15 

mei j.l. heeft deze ondernemer uit handen van Marcel Mul-

der (Assortimentsmanager RDC) en Dirk van der Plas (Key 

accountmanager Hamelin) de fiets in ontvangst genomen.

Adveo zamelt €1630,- in voor onderzoek naar kanker
Adveo zamelde € 1630 in voor Kom op Tegen Kanker, 
een Belgisch goed doel voor kankeronderzoek. Dat deden 
ze met een groot lunchbuffet  door en voor de werkne-
mers.  Het bedrijf heeft een jaarlijkse traditie gemaakt van 
de inzamelactie en deed dat dit jaar opnieuw met succes.
In het kader van ‘Iedereen tegen Kanker’ kroop een groep 
vrijwilligers bij Adveo achter de potten en pannen om 
hun collega’s een uitgebreid buffet voor te schotelen. En 
wat een succes. Er was voor elk wat wils, gaande van 
slaatjes en croques, tot paella schotels en desserts. Wie 
mee wilde genieten van het lekkers, betaalde hiervoor een 
bijdrage die rechtstreeks naar de inzamelpot van Kom op 
tegen Kanker ging.  
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Adveo Nederland BV

Victorialaan 15
5213 JG – ’s Hertogenbosch
tel.: +31 (0)36 54 91 030
fax: +31 (0)36 54 91 039
e-mail: info.nl@adveo.com
www.adveo.com

Pilot pen

Wijststraat 15A
5384 RA Heesch
telefoon: (0412) 64 99 72
info@pilotpen.nl
www.pilotpen.nl

Quantore Europe BV

Quantore
Kantoorartikelen voor iedereen
www.quantore.com

Valk Solutions B.V.

Postbus 101, 3417 ZJ  Montfoort
Vlasakker 5, 3417 XT  Montfoort
telefoon: (0348) 431 490 
fax: (0348) 437 442
info@valksolutions.nl
www.valksolutions.nl

Winkelautomatisering speciaal voor boek- en 
kantoorvakhandel. Naadloze aansluiting met 
het elektronisch berichtenverkeer (artikel- 
gegevens, pakbonnen en orders) van CB 
en Quantore. Aansluiting op de grootste 
databank van Nederland voor alle  elektro-
nische artikelgegevens binnen de boek- en 
kantoorvakhandel. Koppelmogelijkheden voor 
uw webshop en boekhouding. Automatisering 
van Valk Software is compleet zonder verassin-
gen achteraf. Bezoek onze website en neem 
vrijblijvend contact met ons op.

tesa BV

Stationsplein 3-1
1211 EX Hilversum
T: +31 35 62 50 200
F: +31 35 62 50 240
E: tesa.operations@tesa.com

Hamelin b.v. 

telefoon: (077) 373 15 51 email:  
sales.hamelinNL@hamelinbrands.com 
www.hamelin.nl

Jalema

telefoon: (077) 476 76 76
www.jalema.com.

Prios BV

Prios biedt u een uitgebalanceerd 
assortiment kantoorartikelen.
U treft uiteraard de bekende A-merken 
aan, maar ook bieden we een complete 
range private label producten, die u in 
staat stellen aantrekkelijke marges te 
behalen.
Bij Prios betaalt u geen lidmaatschap 
of orderkosten. Bij Prios gaat het om 
de kern van de zaak: u voorzien van de 
juiste artikelen tegen de beste prijs op 
het juiste tijdstip.

Prios BV
Valkenburgerlaan 21
2103 AK Heemstede
T: 023-7436175
E: info@prios.nl
W: www.prios.nl

Schrijfwaren

Opberg- en 
archiverings-middelen

Winkelautomatisering

Inkooporganisatie

Bureau-accessoires

Archiefsystemen
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Double A International  
Network B.V.

Oostplein 423
3061CH Rotterdam
Tel. + 31 - (0)10 222 9090
Fax + 31 - (0)10 222 9080
info@DoubleApaper.nl
www.DoubleApaper.nl

Herma Benelux B.V.

Gildeweg 11, 3771 NB Barneveld
telefoon: (0342) 82 02 17
fax: (0342) 40 07 22
www.herma.nl
info@herma.nl

MAUL GmbH

J.Maulstrasse 17   
D-64732 Bad Konig (D)
Tel ; + 31 6 5468 6068
+ 49 606 3 502 266 (Nls) k.broekman@maul.nl
www.maul.nl
 
Producent van MAUL , Hebel
• Bureau-verlichting 

o LED, Spaarlamp of halogeen 
Op, aan of naast elk bureau

• Kantoorartikelen 
o Klemmen, klemborden, schrijfmap, 
boekensteun, bureauaccessoires

• Werkplekinrichting 
o Werkplekuitbreiding, beamertafels, 
voetensteun

• Visuele communicatie 
o White-,prikbord, flipover, accessoires

• Brief-, pakketwegers
 
MAUL biedt 1000 kantoorartikelen voor BTB 
en BTC. In de diverse categorieen levert MAUL 
naast klassieke ook veel innovatieve, kleurrijke 
maar hoogwaardige producten.  Dit assorti-
ment is ook veelal leverbaar in een blister of 
doosverpakking. Altijd minimaal 2 jaar garantie 
op het gehele assortiment.

Backshop Healthy 
Computing BV

Gespecialiseerd distributeur voor:
• Ergonomische muizen
• Rollermuizen
• Ergonomische toetsenborden
• Compacte toetsenborden
• Laptop- en Tabletstandaards
• Ergonomische accessoires

Backshop is sedert 20 jaar adviserend 
distributeur voor de ICT- en kantoorinrichting 
branche van ergonomische hardware en ac-
cessoires. Backshop representeert naast eigen 
producties, de belangrijkste wereldspelers 
zoals MiniCute, Kinesis, Goldtouch, Contour 
Design, Evoluent, Fellowes, 3M, Human Scale, 
RH, HAG, XKeys en vele andere merken in de 
Benelux.

Backshop Enjoy Ergonomics BV
Vareseweg 43
3047 AT Rotterdam
010-4702611
info@backshop.nl
www.backshop.nl
www.minicute.nl
www.evoluent.nl Avery produceert voor 

Avery

Avery produceert voor elke gewenste 
toepassing etiketten en kaartproducten die 
consumenten helpen met het organiseren van 
hun dagelijks leven, zowel op het werk als thuis. 
De meeste producten zijn eenvoudig zelf te 
bedrukken met de printer of kopieermachine. 
Daarom biedt Avery gratis gebruiksvriendelijke 
Avery Design & Print Online software en tem-
plates aan via www.avery.eu/print 
(werkt met PC, Mac en tablet; Android, iPad, 
Kindle). Avery staat voor kwaliteit en geeft 
100% garantie op het storingvrij bedrukken van 
producten. Wij mogen rekenen op een trouwe 
aanhang van gebruikers en dat belonen we 
graag met een cadeau. Veel van onze produc-
ten bevatten een voucher die te verzilveren is 
op www.avery.eu/cadeau.

Avery Benelux
De Bouw 107, 3991 SZ Houten
Tel.: +31 (0)30 263 21 21
e-mail: service@avery.nl
www.avery.eu

Kantoor- en werkplekartikelen ICT & Ergonomie

Papier

Etiketten
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Weer een onrustige Back to School 
periode in het verschiet
Opnieuw meldt zich een oude bekende  
(V&D schoolcampus) in een nieuw jas-
je (AH-supermarkten) in de strijd om de 
schooljeugd te verleiden. Albert Heijn werkt 
voor de back-to-school afdeling samen met 
V&D Concepthouse van ondernemers Ro-
nald van Zetten (voormalig CEO van HEMA), 
Ronald Kahn (bekend van Coolcat) en Jaco 
Scheffers. Zij namen vorig jaar alle merk-
rechten van de failliete warenhuisketen over.

Inkooporganisatie Quantore heeft vorig jaar een dappere 
poging ondernomen om een rol van betekenis te gaan spelen 
door de oude voorraden van V&D samen met Bruna over te 
nemen. Voor Quantore heeft dit niet goed uitgepakt, men was 
eigenlijk al te laat, want de leden hadden zelf het meeste al 
rechtstreeks ingekocht en zo bleef Quantore zitten met (deels) 
onverkoopbare artikelen.
Bruna heeft met twee pop-up-stores een leuk concept neer-
gezet, maar om de massa te bereiken was de tijd te kort, te 
weinig pop-up winkels, en tja Bruna heeft het laatste jaar wel 
andere dingen aan zijn hoofd gehad. 
Het voorspelt niet veel goeds als Albert Heijn denkt dat ze 
met een handvol agenda’s en een paar displays deze markt 
kunnen claimen en vooral als men deze vanaf dag 1 gelijk in 
de opruiming doet. Weg de lucratieve eerste weken waarin 
je marge kan maken. Verder zal dit jaar Topshelf  samen met 
onder andere. KTC van de Back To School-taart proberen 
te snoepen. Hema heeft de laatste jaren een mooi Back to 
School assortiment en is daarmee een geduchte speler. Tot 

slot moeten we de discounters vooral niet 
onderschatten. Dit jaar zal Hudson Bay nog 
geen rol hebben, omdat de eerste winkels 
pas in september open zal gaan, maar vol-
gend jaar zal ook deze partij met dan 20 grote warenhuizen 
zich roeren.
Ik heb veel waardering voor de Bende van 5, zo noem ik ze 
maar even. Ze worden ook wel de mannen van Het Syndicaat 
genoemd:  Toni Melenhorst, Chris Kolvenbach, John Reterink, 
Martijn Haasbeek en Jan-Willems Rebens. Dit zijn volgens 
mij de enige echte groep enthousiaste collega’s die het echt 
begrijpen. Ze stellen al een paar jaar een mooie succesvolle 
schoolfolder samen met de betere, onderscheidende en 
mooie spullen voor school. En nog belangrijker: ze brengen 
beleving en sfeer in de winkel, en maken van deze periode 
gewoon een feestje! 
Nee, gemakkelijker is deze vechtmarkt niet geworden. Hoe 
lang zal de schoolagenda nog een functie hebben met apps 
als Magister op het mobieltje, die elke brugpieper mee krijgt 
als die een stapvoorwaarts doet na de lagere school. Het 
wordt een onrustige periode, waarin met de juiste aanpak 
zeker kansen zijn in de steeds meer versplinterende BTS-
markt. Succes!

Jos van Dalfsen, 
vestigingsmanager en MT- lid bij de VWC Group 
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