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TREK DE AANDACHT 
VAN UW KLANTEN

Met de POPcard van 

Hollandridderkerk trekt u op een 

eenvoudige en voordelige manier 

de aandacht van bezoekers van uw 

verkooppunten. De POPcard is een 

gevouwen showcard, die aan twee 

zijden bedrukt kan worden. 

Daarnaast is de POPcard verkrijgbaar 

in een magnetische uitvoering. 

Hierdoor kunt u de beelden 

gemakkelijk wisselen en direct 

inspelen op de actualiteit.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.HOLLANDRIDDERKERK.NL/POPCARD

VOORDELEN
• Snel en eenvoudig te monteren
• Neemt weinig ruimte in beslag

• Formaat afgestemd op brievenbuspost 
(lagere verzendkosten)

• Optimaal inspelen op de actualiteit
• Zeer korte levertijden

MAAK UW EIGEN 
FOTOMOZAÏEK BIJ MOZ-ART 

Op de website van onze opdrachtgever Moz-Art maakt u in 

een handomdraai een prachtig fotomozaïek voor bijvoorbeeld 

een bruiloft, jubileum of afscheid. De afdrukken worden bij 

Hollandridderkerk geproduceerd op diverse materialen van 

topkwaliteit. U kunt daarbij kiezen uit onder andere plexiglas, 

aluminium, canvas en kunststof.  Binnen vijf werkdagen wordt uw 

fotomozaïek verzonden, maar spoedbestellingen zijn ook mogelijk. 

Moz-Art biedt bedrijven professionele ondersteuning voor een 

optimaal resultaat. 

OOK EEN FOTOMOZAÏEK BESTELLEN? GA NAAR WWW.MOZ-ART.NL



In elke uitgave van HollandWerkt 
laten we een gastredacteur aan 
het woord. Dit keer is het Arno 

Bouman, productspecialist Display 
Graphics bij Hollandridderkerk.

KLANT AAN HET WOORD
The ‘My Next Lexus’  Experience

TEAM IN BEELD: GROOTFORMAAT KLEUR
‘Het hele productieproces moet van begin tot eind perfect verlopen’

FOCUS OP INSTORE COMMUNICATIE 
Uw instore communicatiemiddelen in goede handen

ONLINE MAATWERK VOOR OPLEIDERS
Documentenbeheer, bestellen en voorraadbeheer in één applicatie

DUURZAAM ONDERNEMEN
Hollandridderkerk staat midden in de samenleving

HOLLANDRIDDERKERK BESTAAT 60 JAAR
De geschiedenis in vogelvlucht
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Geef je boek uit als bonus voor je bedrijf
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Mijn werk bij Hollandridderkerk speelt zich voorna-

melijk achter de schermen af, het is dus niet  waar-

schijnlijk dat u mij persoonlijk kent. Toch word ik 

vaak ingeschakeld door mijn collega’s van de afde-

ling Sales om vragen van klanten te beantwoorden. 

Bent u op zoek naar een brandveilige beursbanner 

of een weerbestendig reclamebord? Heeft u specia-

le wensen voor het promotiemateriaal in uw winkel 

of etalage? Voor elke situatie geef ik graag advies 

over de allerbeste oplossing waarbij ik natuurlijk het 

beschikbare budget niet uit het oog verlies. 

Als productspecialist heb ik veel kennis opge-

bouwd over de productieprocessen en producten 

van Hollandridderkerk. Omdat ik ook betrokken ben 

bij de inkoop heb ik regelmatig contact met leve-

ranciers. Bij hen kan ik terecht voor informatie over 

de specifieke eigenschappen en toepassingsmo-

gelijkheden van de diverse materialen. Het testen 

van nieuwe materialen vindt plaats bij de afdeling 

Grootformaat kleur. Als voormalig manager van 

deze afdeling vind ik het heel leuk dat mijn collega’s 

elders in dit magazine aan het woord komen in de 

rubriek ‘Team in beeld’. Zij leveren een belangrijke 

bijdrage aan het aanbod van Hollandridderkerk, 

want veel presentatiematerialen worden op deze 

afdeling geproduceerd; van een poster tot een 

complete beurswand.  

Het Beeldgebouw heeft de laatste jaren een enorme 

groei doorgemaakt. Mede dankzij de investering in 

nieuwe machines is het kwaliteitsniveau nog verder 

verhoogd. Onze hoogstaande kunstproducten zijn 

van topkwaliteit en dat is niet onopgemerkt geble-

ven, inmiddels mogen we veel bekende fotografen 

en galeries tot onze klantenkring rekenen. In dit 

magazine leest u meer over de deelname van Het 

Beeldgebouw aan Professional Imaging, het foto/

video event voor professionals en fotofanaten. Als 

productspecialist was ik aanwezig op de beurs-

stand waar ik veel bezoekers heb mogen vertellen 

over het veelzijdige aanbod van Het Beeldgebouw. 

Ik hoop dat u tijd kunt vrijmaken voor het lezen van 

dit magazine, het is het zeker waard!



Lexus staat wereldwijd bekend als pre-

mium automerk, waarbij het succes 

van de hybride modellen vooral 

bepaald wordt door kwaliteit en com-

fort. Ook op de AutoRAI is Lexus niet 

gemakkelijk over het hoofd te zien; 

alle modellen staan strak in het gelid 

en zijn voorzien van een spierwitte 

laklaag. Spectaculair is de Lexus NX by 

will.i.am, deze exclusieve auto is ont-

worpen door de Amerikaanse muzi-

kant en voor de eerste en waarschijn-

lijk laatste keer te zien in Nederland. 

De nieuwe Lexus RC 300h beleeft zijn 

nationale debuut op de beursvloer. 

Deze echte eyecatcher is opzienba-

rend en duidelijk erg in trek bij auto-

liefhebbers; de bezoekers verdringen 

zich om even plaats te mogen nemen 

achter het stuur. 

THE ‘MY NEXT LEXUS’ EXPERIENCE 
Van 17 t/m 26 april vond de AutoRAI plaats, het grootste auto-evenement van Nederland. 

De redactie bezocht de stand van Lexus en sprak met productmanager Kristiaan Wulffraat. 

WILT U MEER WETEN 
OVER DE ALLERNIEUWSTE 
MODELLEN VAN LEXUS OF 
DE 25TH-JUBILEUMACTIE? 

Op www.lexus.nl vindt 

u meer informatie en 

een overzicht van alle 

dealeradressen. 

KLANT AAN HET WOORD

Deze echte eyecatcher 
is opzienbarend en 

duidelijk erg in trek bij 
autoliefhebbers; de 

bezoekers verdringen zich 
om even plaats te mogen 
nemen achter het stuur.

4      HO L L ANDWERK T



RED CARPET TREATMENT 
Het bedrijf Louwman & Parqui begon 

in 1990 met het importeren van Lexus, 

inmiddels zijn er landelijk twaalf Lexus-

dealers actief. Elk model van Lexus is 

standaard uitgerust met een automati-

sche versnellingsbak, climate control en 

cruise control. “Lexus staat voor topkwa-

liteit en dat betekent uiteraard dat onze 

service ook van hoog niveau is. Daarom 

kan elke Lexus rijder, zowel eigenaar 

als leaserijder, profiteren van het Red 

Carpet Treatment”, vertelt Kristiaan 

Wulffraat. Deze unieke dienstverlening 

bestaat uit een aantal privileges zoals 

de haal- en brengservice, vervangend 

vervoer en eventueel een vaste servic-

emonteur. Na elke onderhoudsbeurt 

wordt de auto van binnen en van 

buiten helemaal schoongemaakt. 

MY NEXT LEXUS
Het exclusieve karakter van het 

automerk wordt benadrukt door 

het magazine ‘My Next Lexus’ dat 

na een bezoekje aan de showroom 

naar de klant wordt verzonden. De 

inhoud van dit magazine wordt vol-

ledig samengesteld op basis van de 

voorkeuren van de klant. Onlangs 

onderging ‘My Next Lexus’ een facelift 

waardoor het meer volume en een 

nog betere uitstraling heeft gekre-

gen. “Het bevat foto’s en informatie 

over het betreffende model, de geko-

zen uitvoering, kleurstelling, opties 

en accessoires. Daarnaast is het een 

uniek bewaarnummer met artikelen 

over lifestyle, boeiende interviews en 

relevant nieuws over Lexus. Het maga-

zine heeft echt een Wow!-factor, onze 

klanten reageren er heel enthousiast 

op. Het is natuurlijk ook bijzonder om 

een magazine te ontvangen en ver-

volgens te ontdekken dat het speciaal 

voor jou is gemaakt.” 

RELATIEMANAGEMENT
Bestellen gaat snel via YOP, het online 

platform van Hollandridderkerk. Kris-

tiaan: “Voor Lexus werd een applicatie 

ontwikkeld waar iedere dealer gebruik 

van kan maken. Met het invullen van 

enkele persoonsgegevens van de 

klant en een paar simpele stappen in 

een standaard keuzemenu is de vorm-

geving eigenlijk al klaar. De dealer kan 

daar desgewenst zelf nog iets per-

soonlijks aan toevoegen of verwijzen 

naar het gesprek dat hij eerder met 

de klant had. Zodra we klaar zijn met 

het bestelproces en akkoord geven, 

wordt de order digitaal in het systeem 

bij Hollandridderkerk geplaatst. Het 

magazine wordt daar geproduceerd 

en meteen naar onze klanten verzon-

den. Voor ons is dit een super handige 

tool die ook nog eens goed werkt. Wij 

zijn bijzonder trots op het resultaat, 

het is echt een geweldig magazine 

dat zeker bijdraagt aan een goede 

relatie met onze klanten.”

WACHTVERZACHTER
Lexus heeft naast het magazine nog 

meer verrassingen in petto. Enige 

tijd na aanschaf van de auto wordt 

de zogenaamde ‘Wachtverzachter’ 

thuisbezorgd bij de klant, om het 

wachten te verzachten. Dit cadeau-

tje bevat een uitgebreid schoon-

maakpakket voor de auto in een luxe 

verpakking. En enkele dagen voor 

aflevering van de auto krijgt de klant 

een ‘menukaart’ toegestuurd. Hierop 

kunnen de gewenste instellingen 

worden doorgegeven, bijvoorbeeld 

de voorkeur voor een bepaalde radio-

zender of het al dan niet automa-

tisch vergrendelen van de portieren. 

De dealer zorgt ervoor dat de auto 

helemaal naar wens is wanneer hij 

door de klant wordt opgehaald. “De 

Wachtverzachter en de menukaart 

worden door ons via YOP besteld bij 

Hollandridderkerk, zij regelen de ver-

dere afhandeling en verzending. Daar 

hebben we zelf geen omkijken meer 

naar, ideaal dus!”

BENT U GEÏNTERESSEERD 
IN PERSOONLIJKE 

COMMUNICATIE MET UW 
KLANTEN? 

Neem contact op met 

Hollandridderkerk voor 

meer informatie.

“Wij zijn bijzonder trots op 
het resultaat, het is echt 
een geweldig magazine 
dat zeker bijdraagt aan 
een goede relatie met 

onze klanten”

BENIEUWD NAAR HET NIEUWE 
MAGAZINE ‘MYNEXTLEXUS’? 

 Ga naar www.hollandridderkerk.nl/

MyNextLexus
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‘HET HELE PRODUCTIEPROCES MOET VAN 
BEGIN TOT EIND PERFECT VERLOPEN’

Van stickermateriaal en posters tot banners, reclameborden en complete beurswanden. Je kunt het zo gek niet opnoemen 

of het wordt geproduceerd op de afdelingen Grootformaat Kleur en Productveredeling. Medewerkers Michel Risseeuw en 

Hendrik Jan Kok en hun manager Patrick Rutten vertellen u graag meer over hun werk.

HOE IS JULLIE TEAM SAMENGESTELD?
Patrick: “In totaal zijn we met vijftien medewerkers 

waarvan een deel op de afdeling Grootformaat 

Kleur werkt en een ander deel zich bezighoudt met 

Productveredeling. Hoewel dit toch wel verschillen-

de afdelingen zijn, overleggen we vaak en werken 

we nauw samen. Regelmatig vindt er tussen deze 

afdelingen uitwisseling van medewerkers plaats, 

het is dan ook handig om multifunctioneel te zijn en 

met alle aanwezige apparatuur en machines over-

weg te kunnen.”

PRODUCTVEREDELING, WAT IS DAT?
Hendrik Jan: “Op de afdeling Grootformaat Kleur 

wordt met diverse materialen gewerkt: papier, 

karton, canvas, vinyl, foam, plexiglas, aluminium, 

dibond enzovoort. Productveredeling is het op maat 

maken, plastificeren, lamineren, plexificeren, opplak-

ken, voorzien van ophangsystemen of inlijsten van 

producten die van deze verschillende materialen 

zijn gemaakt. De producten krijgen hierdoor een 

perfecte uitstraling en dankzij de bescherming blij-

ven ze langer mooi. Het is heel gevarieerd; van recla-

memateriaal tot fotokunst voor Het Beeldgebouw 

dat aan de allerhoogste kwaliteitseisen moet vol-

doen. Soms vragen topfotografen ons om advies 

over de productie of afwerking, dat is wel een beves-

tiging dat we goed met ons vak bezig zijn!”

WAAR HEEFT DE AFDELING ‘GROOTFORMAAT 
KLEUR’ HAAR NAAM AAN TE DANKEN?
“Wij kunnen fotografische prints afdrukken in grote 

formaten, denk bijvoorbeeld aan de borden of 

levensgrote canvasdoeken bij een bouwplaats of op 

beurzen. We werken met apparatuur van Lambda, 

beter kan niet. De fotokwaliteit van de afdrukken 

of prints die je met deze machine maakt, is per-

fect. Door mijn werk ben ik geïnteresseerd geraakt 

in fotografie, ik vind het leuk om daar in mijn vrije 

tijd mee bezig te zijn en veel te experimenteren. 

Hierdoor heb ik meer verstand van fototechniek 

en een beter gevoel voor kleur gekregen”, vertelt 

Michel. ,,Deze kennis en praktijkervaring komt hier 

goed van pas, ons werk is toch heel specialistisch”, 

vult Patrick aan. 

HOE BEVALT HET WERKEN IN DE 
PLOEGENDIENST?
“Tijdens de nachtdiensten ben je zelfstandiger, je 

moet meer zelf oppakken en eventueel direct een 

oplossing zoeken. Als vader vind ik het ook een 

voordeel om af en toe overdag thuis te zijn, daar-

door heb ik meer tijd om iets leuks te doen met mijn 

zoontje”, vertelt Hendrik Jan. Patrick: “We kunnen 

niet zonder de productie van de nachtploeg, vaak 

willen klanten een bestelling snel in huis hebben. 

Meedenken met de klant en direct schakelen om 

hen te kunnen helpen, is onze grote kracht. De klant 

staat tenslotte centraal. Onze planning kan hierdoor 

ieder moment van de dag veranderen en dat vereist 

veerkracht van onze mensen. Gelukkig zijn alle col-

lega’s betrokken en flexibel, het indelen van de dien-

sten verloopt dan ook soepel, zelfs als er geschoven 

moet worden met uren. Een goede werkoverdracht 

tussen de verschillende ploegen is trouwens heel 

belangrijk. Geen enkele opdracht is hetzelfde, vaak 

gaat het om gedetailleerde specificaties waarover je 

elkaar duidelijk moet informeren.” 

KUNNEN JULLIE IETS VERTELLEN OVER 
HOLLANDRIDDERKERK ALS WERKGEVER?
Michel: “Ik ben 8 jaar geleden begonnen als mede-

werker op de scanafdeling, ik kwam net van school. 

Je krijgt hier de kans om je verder te ontwikkelen, 

dat maakt het werk leuk en afwisselend. Ik heb 

gebruik gemaakt van de mogelijkheden om mijn 

kennis te verbreden. Het is fijn dat collega’s elkaar 

verder willen helpen, daar leer ik weer van.” Hendrik 

Jan sluit zich hierbij aan, en ook hij heeft er inmid-

dels 8 jaar opzitten bij het bedrijf. “En eigenlijk zijn 

wij nog steeds de ‘jonkies’ want de meeste collega’s 

werken hier al veel langer. Dat zegt wel iets over de 

werksfeer, lijkt mij. Gewoon goed dus!”

TEAM IN BEELD GROOTFORMAAT KLEUR
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Voor ons begint dat bij een vakkun-

dig advies, inspirerende voorbeelden 

en productinformatie.  Vervolgens 

nemen wij u graag het nodige werk 

uit handen, zodat u zich kunt rich-

ten op uw kernactiviteiten. Wij ver-

zorgen snel en op professionele 

wijze het gehele traject van printen, 

nabewerken en distribueren van uw 

reclame-uitingen op groot- en klein-

formaat.  Wilt u al uw vestigingen in 

één keer voorzien van samengestel-

de pakketten met daarin een variatie 

aan uitingen van diverse afmetingen? 

Voor ons geen enkel probleem!

BIJ HOLLANDRIDDERKERK KUNT U 
ONDER ANDERE TERECHT VOOR

 Grootformaat prints op papier,

 canvas, raamfolie, vinyl enz. 

 Direct afdrukken op plaat: 

 plexiglas, Dibond, Forex, Smart-X, 

karton, enz. 

 Contoursnijden en –frezen

 Roll-up banners in diverse varianten

 Magneetfolie

 Digitaal drukwerk (ook 

 gepersonaliseerd)

 Online, elektronisch of geheel 

 geautomatiseerd bestellen

 Fulfilment, logistiek en distributie

UW RECLAMEMATERIAAL ONLINE 
BEWERKEN EN BESTELLEN?
Voor campagnes en acties met regel-

matig wisselende beelden en teksten 

bieden wij u onze handige online 

Web2Print-omgeving. Hier vindt u 

uw posters, showcards, flyers, banners 

en alle andere materialen waarmee u 

direct aan de slag kunt.  U, uw filiaal-

managers of franchise-ondernemers 

kunnen zelf teksten aanpassen, geba-

seerd op de actualiteit. U kunt foto’s of 

illustraties uploaden of kiezen uit de 

bibliotheek. Dit alles is precies zo in te 

stellen zoals u dat wenst, waarbij uw 

huisstijl gewaarborgd blijft.  Voor meer 

controle kunnen wij ervoor zorgen dat 

bestellingen eerst goedkeuring verei-

sen voordat ze in behandeling geno-

men worden. Ook is het mogelijk om 

aan elke besteller een gelimiteerd 

aantal ‘credits’ te verstrekken. Op deze 

manier is budgetbewaking een fluitje 

van een cent.

PROBEER HET UIT 
Zelf ervaren hoe eenvoudig 

het is om online POS-materiaal 

te bestellen? Bekijk dan onze 

online demo. U probeert hier 

geheel vrijblijvend uit hoe snel en 

gemakkelijk displays of posters 

aangepast en besteld kunnen 

worden. Ga naar yourcentral.net/
omnis en beleef het gemak van 

Hollandridderkerk!

UW INSTORE COMMUNICATIEMIDDELEN 
IN GOEDE HANDEN

WILT U WETEN WAT 
WEB2PRINT VOOR U KAN 

BETEKENEN? 
Neem dan contact op met 

een van onze adviseurs via 

sales@hollandridderkerk.nl 

of bel (0180) 482 221.

Als retailorganisatie of brand owner stelt u de hoogste eisen aan uw point of sale 

materiaal.  Voor u is het van belang dat uw boodschap overkomt en leidt tot een 

betere merkbeleving en meer omzet bij uw verkooppunten. 

Wij verzorgen snel en 
op professionele wijze 
het gehele traject van 
printen, nabewerken 

en distribueren van uw 
reclame-uitingen op 

groot- en kleinformaat.  

FOCUS OP INSTORE COMMUNIC ATIE
 Kwaliteit, inspiratie 

en efficiency. Dat is 

waar het om gaat 

ARNO BOUMAN
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VERSLAG

Ook dit jaar hebben wij 

met het enthousiaste team 

van Het Beeldgebouw 

deelgenomen aan de beurs 

‘Professional Imaging’. 

Dé vakbeurs voor de 

professionele fotograaf en 

fotofanaat die op 28, 29 en 

30 maart 2015 plaatsvond in 

De Loods in Nijkerk.

Wij mochten onze producten en 

materialen presenteren aan vele 

geïnteresseerde bezoekers. Zij weten 

het ieder jaar enorm te waarderen 

dat wij de verschillende uitvoeringen 

naast elkaar hangen zodat zij deze 

goed kunnen vergelijken. Overigens 

hebben wij dit in onze showroom 

ook gerealiseerd, dus kom gerust eens 

langs als u de beurs gemist heeft. Met 

een bezoekersaantal van bijna 9500 

personen mag de 3-daagse beurs een 

groot succes genoemd worden. 

De volgende ‘Professional Imaging’ 

staat gepland op 12, 13 en 14 maart 

2016 en zal wederom georganiseerd 

worden in De Loods in Nijkerk. Wij 

hopen u daar te mogen ontmoeten!

WILT U MEER WETEN OVER 
PROFESSIONAL IMAGING? 

Kijk online op 

www.professionalimaging.nl

De nadruk ligt bij het FotoFestival 

Naarden vooral op verhalende foto-

grafie en minder op puur documen-

taire fotografie. Gedurende ruim vijf 

weken is Naarden een bruisende 

ontmoetingsplek voor professionals, 

amateurs en kunstliefhebbers. De 

unieke locatie zorgt ervoor dat de 

bezoeker op loopafstand verschil-

lende stijlvolle expositieruimtes kan 

bezoeken, terwijl ook de vrij toegan-

kelijke buitenlocaties onderdeel zijn 

van de totale beleving. Nieuw talent 

wordt gepresenteerd samen met 

gevestigde namen. Het uitgangspunt 

daarbij is: vergelijken en genieten.

In de weken voorafgaand aan het 

FotoFestival was het een komen 

en gaan van fotografen bij Het 

Beeldgebouw, hoofdsponsor van het 

evenement. Voor een aantal van hen 

was het de eerste kennismaking met 

ons bedrijf, wij vonden het bijzonder 

om in korte tijd met zoveel fotografen 

te mogen samenwerken. Het festival 

trekt veel bezoekers en krijgt behoor-

lijk wat aandacht in de media, en dus 

was er in veel gevallen sprake van 

een gezonde spanning. De meeste 

exposanten lieten hun foto’s door 

ons afdrukken op onze digitale (Durst 

Lambda) fotobelichter en opplakken 

op Dibond. Maar ook andere vormen 

van afdrukken, nabewerken en inlijs-

ten zijn ingezet om binnen korte tijd 

de diverse binnenexposities op pro-

fessionele wijze in te richten. 

De samenwerking tussen de vele 

fotografen en onze medewerkers 

heeft zeker zijn vruchten afgewor-

pen; bezoekers van het festival waren 

zeer onder de indruk van de geëxpo-

seerde werken.  Zowel voor de foto-

grafen die nog niet bekend waren 

met Het Beeldgebouw als voor ons 

waren het plezierige ontmoetin-

gen. Het Beeldgebouw heeft tijdens 

het FotoFestival een visitekaartje af 

kunnen geven, we kijken dan ook uit 

naar een vervolg!

Het FotoFestival Naarden toont iedere twee jaar een 

hoogwaardig overzicht van de ontwikkelingen binnen de 

Nederlandse fotografie, met een oog voor traditie en de blik 

gericht op de toekomst. Deze editie kreeg het evenement 

(gehouden van 14 mei tot en met 21 juni) als thema: 

Water! Water! Door de eeuwen heen is water onlosmakelijk 

verbonden met de historie van Nederland en het leven van 

haar inwoners, hierdoor is water altijd een inspiratiebron 

geweest voor fotografen.

 Mooi, zo’n stad vol 

foto-afdrukken die door 

ons zijn gemaakt! 

ARNO BOUMAN



“Het bedienen van opleiders is een speerpunt van 

Hollandridderkerk. Door goed te luisteren naar de 

wensen en behoeften van deze klanten is er door 

ons in eigen beheer een online platform ontwik-

keld waarmee wij een totaalpakket aanbieden”, ver-

telt Mark. Dit totaalpakket bestaat uit de productie 

van alle lesmaterialen zoals lesboeken, hand-outs 

en cursusmappen. Het digitale drukwerk kan ook 

gepersonaliseerd worden gemaakt, wanneer de 

klant dat wenst. Vervolgens wordt een compleet 

lespakket samengesteld door het toevoegen van 

voorraadartikelen als pennen, kladblokken en 

naamkaartjes. Daarna worden de lespakketten 

verzonden naar de trainingslocatie of elk ander 

gewenst adres. 

“De klant kan via de applicatie zelf zijn documenten 

beheren en bijwerken. Omdat deze op onze server 

klaarstaan als POD-producten verloopt het elektro-

nisch bestellen snel en eenvoudig. Het on demand 

produceren van lesmaterialen betekent dat altijd de 

benodigde hoeveelheid gedrukt wordt, voorraad is 

dus overbodig. En omdat wij ook het samenstellen 

en de verzending van complete pakketten ver-

zorgen, heeft de opdrachtgever er geen omkijken 

meer naar. Tijdens het hele proces staan wij garant 

voor snelle doorlooptijden.”

EFFICIËNT EN OVERZICHTELIJK
Documentenbeheer, bestellen en voorraadbeheer 

in één webapplicatie werkt niet alleen snel en effi-

ciënt, maar is ook overzichtelijk. Zo kan de klant het 

hele traject volgen en door middel van een track 

& trace systeem meekijken in de planning en zien 

waar en wanneer de bestelling bezorgd is.

De retourservice waarbij het overgebleven mate-

riaal wordt opgehaald en hergebruikt is optioneel 

en interessant voor bedrijven die een actief MVO-

beleid voeren. Bij Hollandridderkerk wordt hier veel 

aandacht aan besteed, de productie en distributie 

worden dan ook CO2-neutraal uitgevoerd.

MAAT WERKOPLOSSING

ONLINE MAATWERK VOOR OPLEIDERS 

Opleidingsinstituten opereren in een dynamische markt waarin veel knelpunten op de loer liggen. Van syllabi die continu 

actueel moeten zijn en deelnemers die zich op het allerlaatste moment aanmelden tot lesmateriaal dat op het juiste moment 

op de juiste plaats bezorgd dient te worden. Mark Boomgaards, accountmanager Sales bij Hollandridderkerk, is regelmatig in 

gesprek met opleiders over hun specifieke problematiek en de maatwerkoplossingen die hij hiervoor kan bieden. 

BENT U GEÏNTERESSEERD IN DE 
MAATWERKOPLOSSINGEN DIE 
HOLLANDRIDDERKERK HEEFT 

ONTWIKKELD VOOR OPLEIDERS?  
Bel voor meer informatie naar 0180-

482 222 of neem contact op met 

accountmanager Mark Boomgaards voor 

een afspraak.

 “Het platform is modulair 
opgebouwd en ook als 

zodanig in te zetten. Omdat 
het afgestemd kan worden op 
iedere specifieke behoefte is 

het geschikt voor zowel grote 
als kleine opleidingsinstituten. 

Geautomatiseerde processen die 
oplossingen op maat mogelijk 
maken, zijn kostenbesparend 
en bieden gemak. Je kunt er 

immers op vertrouwen dat een 
professionele partij het hele traject 

voor je afhandelt en snel levert.” 

“Tijdens het hele proces staan wij 
garant voor snelle doorlooptijden”

HO L L ANDWERK T       9
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OPRICHTING ‘INSTITUUT HOLLAND’

AANSCHAF EERSTE FOTOKOPIEERMACHINE

VERHUIZING NAAR DE KOLENBRANDERSTRAAT

VERBOUWING EN UITBREIDING PAND

OPRICHTING YOURCENTRAL

NIEUWE MEDEAANDEELHOUDERS 

HET ROER GAAT OM

VERHUIZING NAAR DE NIKKELSTRAAT

ONTSTAAN VAN DE KLEURENPRINTER

OPRICHTING SECUREDDOCUMENTS

In 1970 ging Harry, de jongste zoon van Gerrit, aan de slag bij 
Lichtdrukkerij Holland. Enkele jaren later kocht  hij zijn eerste fotokopi-
eermachine, een tafelmodel Xerox, waarmee hij kopieerservice verleen-
de aan zijn  klanten. 

In 1987 was er opnieuw sprake van een verhuizing, nu naar een modern 
pand aan de Kolenbranderstraat 14 op industrieterrein Donkersloot-
Noord. Twee jaar later werd de afdeling offsetdruk gesloten, er kwamen 
een reeks fullcolour copiers voor in de plaats. Daarmee kon de zeer sterk 
groeiende markt worden bediend. 

Het bedrijf werd in 2000 overgenomen door de toenmalige directeuren 
Wout den Hoed en Jan van der Hoek. Drie jaar later besloten zij om het 
pand van de buurman over te nemen en bouwden ze op het  tussenlig-
gende parkeerterrein een nieuwe bedrijfshal.

In 2008 werd YouRcentral opgericht, de businessunit voor marketing-
communicatie, 1:1 communicatie en persoonlijke communicatie. De 
maatschappij veranderde namelijk in rap tempo van massacommuni-
catie naar personificatie.

Eind jaren ’50 begonnen tal van scheepswerven met hun eigen bedrijfs-
school en kwam de klad in het instituut. Besloten werd om het roer om 
te gooien en de lichtdrukservice aan te bieden bij de lokale bouwbedrij-
ven, architecten, gemeentewerken, nutsbedrijven enzovoort.

In 1977 verhuisde de onderneming, feitelijk was het toen nog een 
dorpswinkel, naar een nieuw pand met 300 m2 bedrijfsruimte aan 
de Nikkelstraat 2 in Ridderkerk. In de daaropvolgende jaren kwamen 
nieuwe, moderne technieken beschikbaar. Ook de afdeling offset groei-
de mee en Kopieerbedrijf Holland groeide uit tot een waar reprocen-
trum.

In 1990 kwam ook een driver beschikbaar waarmee een Windows pc kon 
worden gekoppeld aan een kleurenkopieermachine, en zo ontstond de 
kleurenprinter. Automatisering van productieprocessen begon welis-
waar voorzichtig, maar nam ieder jaar verder toe.  Steeds meer klanten 
wisten de weg te vinden naar Hollandridderkerk, grote multinationals 
en vooraanstaande Nederlandse bedrijven gingen gebruik maken van 
hun diensten.

Wout den Hoed besloot in 2012 om van zijn pensioen te gaan genieten. 
Vervolgens werden de al in 2007 aangestelde directeuren Arno de Winter 
en Marten Veenstra medeaandeelhouders van Hollandridderkerk.

De heer Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, ver-
zorgde in 2005 de feestelijke opening van het nieuwe en deels verbouw-
de bedrijfspand. In dat jaar werd ook het felbegeerde CWA-certificaat 
voor security printers behaald en werd dochteronderneming Secured 
Documents opgericht. Deze zou zich richten op beveiligd drukwerk, 
waardedrukwerk en zeer vertrouwelijke documenten. De veiligheid en 
beveiliging van de gehele organisatie moest fors worden opgeschroefd 
om de CWA status (CEN Workshop Agreement, dé norm voor producen-
ten en afnemers van security printwerk) te behalen.

60 JAAR HOLLANDRIDDERKERK IN VOGELVLUCHT
In 60 jaar is er heel veel veranderd in de wereld. Zeker in de (repro)grafische branche heeft het geleid tot grote verschuivingen 

op het gebied van creatie, printen, distributie en opslag van documenten. Hollandridderkerk veranderde in al die jaren mee 

om alle klanten zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Want dáár draait het allemaal om… de klanten!

Op 17 oktober 1955 richtte Gerrit Put ‘Instituut Holland’ op. Deze 
Ridderkerkse onderneming was actief met het geven van opleidingen 
voor de scheepsbouwbranche. Voor het afdrukken van het lesmateriaal, 
de lesboeken en de technische tekeningen werd een lichtdrukmachine 
gebruikt. 



DE EYECATCHERS VAN EMHA

“In het vorige pand in Ridderkerk wa- 

ren we letterlijk uit ons jasje gegroeid. 

Met ruim 35 medewerkers heb je 

gewoon meer ruimte en betere facili-

teiten nodig. De centrale ligging van 

deze locatie is gunstig, dichtbij de 

grote snelwegen en zelfs de halte van 

de Waterbus is naast de deur”, vertelt 

directeur Marco van ’t Geloof. 

Om het pand piekfijn in orde te 

hebben voor de officiële opening in 

september wordt momenteel nog 

druk gewerkt aan de aankleding 

en inrichting; de spreekwoordelijke 

puntjes op de i. Tegen de complete 

achterwand in de kantine werd een 

vergezicht op Rotterdam geplaatst. 

De foto werd in zwart-wit afgedrukt 

op acht panelen geborsteld alumini-

um die naadloos op elkaar aansluiten. 

De keuze voor dit robuuste materiaal 

benadrukt het industriële en stoere 

karakter van de onderneming. 

Marco: “Het is echt een blikvanger, we 

krijgen er veel positieve reacties op. Je 

blijft ernaar kijken want op zo’n levens-

grote afbeelding ontdek je steeds 

weer nieuwe dingen. Omdat de roots 

van ons bedrijf in Rotterdam liggen, 

heeft de foto voor ons wel een speci-

ale betekenis.” Ook op de wanden in 

de kantoorruimten zijn afbeeldingen 

op grootformaat aangebracht. Deze 

foto’s zorgen niet alleen voor een 

levendige sfeer maar hebben ook een 

link naar de haven en industrie; secto-

ren waarin EMHA vooral actief is. 

“We hebben gekozen voor Holland-

ridderkerk als leverancier omdat zij 

het hele traject zelf kunnen verzorgen. 

Van creatief advies en ontwerp tot 

productie en plaatsing. Ook hebben 

zij de signing aan de buitenzijde van 

het pand verzorgd. De samenwerking 

is prima verlopen en we zijn blij met 

het eindresultaat!” 

OVER EMHA
EMHA levert een breed scala 

aan producten en diensten 

voor de (petrochemische) 

industrie, scheepvaart en 

offshore. Het bedrijf mag 

zich ervaren specialist 

noemen op het gebied van 

Chockfast epoxy producten 

en neemt een unieke positie 

in bij het ontwikkelen, instal-

leren, on site machineren en 

uitlijnen van machines en 

apparatuur.  

Tevens beschikt EMHA over 

een afdeling engineering 

gespecialiseerd in industrië-

le fundaties, leidingwerk en 

de constructies van werk-

tuigbouw- en scheepsbouw-

installaties. De deskundige 

projectteams van EMHA 

worden wereldwijd ingezet 

om ter plaatse hun werk 

te doen en producten te 

leveren. 

“Je blijft ernaar kijken 
want op zo’n levensgrote 

afbeelding ontdek je 
steeds weer nieuwe 

dingen”

Onlangs verhuisde EMHA naar een modern nieuwbouwpand in Hendrik-Ido-Ambacht.

KIJK VOOR MEER 
INFORMATIE OP DE 

WEBSITE
www.emhabv.nl 

KLANT AAN HET WOORD

 Steeds vaker 

decoreren bedrijven hun 

panden met spectaculaire 

afbeeldingen 

ARNO BOUMAN
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COLLAGE

DUURZAAM ONDERNEMEN

Hollandridderkerk staat midden in de samenleving en wil op een positieve 

manier, met oog voor die samenleving, ondernemen. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) is voor Hollandridderkerk geen programma of 

project. Het is verankerd in de manier waarop wij zaken doen.

 Het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen 

vind je terug in alle 

facetten van ons werk 

ARNO BOUMAN



TIP

GEEF JE BOEK 
UIT ALS BONUS 

VOOR JE 
BEDRIJF!

Bedrijven en ondernemers etaleren 

hun expertise via allerlei kanalen 

onder het motto ‘Kennis delen 

= vermenigvuldigen’. Want met 

een nieuwsbrief, whitepaper of 

bedrijfspublicatie bereik je snel en 

laagdrempelig (potentiële) klanten 

en geïnteresseerden met relevante 

informatie. Het uitgeven van een boek 

is een logische volgende stap. Een boek 

heeft immers blijvende waarde en 

kan heel nuttig zijn als naslagwerk of 

informatiebron. Maar hoe pak je dit aan? 

Henny Korevaar en Gert-Jan Kok van HR 

Publishing vertellen er graag over.

“Kort gezegd komt het erop neer dat wij klanten 

ontzorgen en helpen bij het bevorderen van de ver-

koop. Hollandridderkerk verzorgt de productie en 

afwerking van de boeken en neemt desgewenst de 

logistieke en administratieve werkzaamheden voor 

zijn rekening. Wij verpakken, verzenden en regelen 

transport naar iedere gewenste locatie. Daarnaast 

kunnen wij zorgdragen voor de financiële afwikke-

ling, ook als de bestellingen via de eigen website 

van de schrijver of het bedrijf plaatsvinden”, vertelt 

Henny Korevaar. 

Hollandridderkerk neemt hiermee beslist niet de 

taken van de literair agent of reguliere uitgever 

over, zoals het beoordelen of redigeren van manus-

cripten. Gert-Jan Kok: “Dat klopt, de schrijver is zelf 

verantwoordelijk voor dit voortraject. Wij rekenen 

erop dat de inhoud van het boek correct en volle-

dig bij ons wordt aangeboden. In overleg kunnen 

wij wel hulp bieden bij de vormgeving en natuurlijk 

adviseren we graag over de uitvoering als het gaat 

om de cover of papiersoort.” 

RISICOLOOS UITGEVEN
Het aanvragen van het ISBN, een uniek registra-

tienummer dat het bestellen van het betreffende 

boek makkelijker maakt, regelt Hollandridderkerk. 

Vervolgens wordt de titel aangemeld bij het 

Centraal Boekhuis (CB). Deze zorgt ervoor dat het 

boek beschikbaar komt via alle landelijke verkoop-

kanalen. Boekhandels en webshops, zoals bijvoor-

beeld Bol.com, AKO en Libris, kunnen eenvoudig 

het gewenste aantal boeken bestellen bij het CB. 

Het CB plaatst de order voor de productie en leve-

ring bij Hollandridderkerk. Het Book-on-Demand 

(BOD) concept is een ideale oplossing voor het 

bestellen van boeken per stuk en in kleine oplagen. 

Het aanhouden van grote voorraden is passé. Een 

kleine uitgeverij die actief is in een niche markt, of 

bedrijven die hun publicaties in boekvorm uit willen 

geven, zijn erbij gebaat een klein aantal boeken te 

kunnen bestellen. Dankzij BOD kan dat al vanaf een 

enkel exemplaar. Omdat hierdoor een grote inves-

tering niet nodig is, kan een boek risicoloos worden 

uitgegeven. 

WILT U MEER INFORMATIE OVER 
HET UITGEVEN VAN UW BOEK? 

BENT U GEÏNTERESSEERD IN DE 
MOGELIJKHEID OM HET BESTEL- 

EN BETAALPROCES AAN TE LATEN 
SLUITEN BIJ DE PUBLICATIE OP UW 

EIGEN WEBSITE?  
Neem hierover gerust contact op met 

Gert-Jan Kok van HR Publishing via 

telefoonnummer 0180-482217. 

“Kort gezegd komt het erop neer dat wij klanten ontzorgen 
en helpen bij het bevorderen van de verkoop”
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COMMUNICATION
direct mail

digitaal drukken

crossmedia

concepting

1:1 communicatie

en meer

PUBLISHING
book on demand

paperbacks

jaarverslagen

selfpublishing

e-books

promotie

en meer

REPRO
outsourcing

secured printing

kopiëren en scannen

technische tekeningen

CAD/GIS

postservice

en meer

PRINT ON DEMAND
handleidingen

opleidingsmaterialen

visitekaartjes

web2print

brochures

fulfilment

en meer

DIGITAL DATA
e-books

database publishing  variabel 

data printen

webapplicaties

e-mailing

sms/mms

en meer

PERFECTE PRESENTATIE
IN UW WINKEL

RETAIL

Opvallen en hogere verkoopcijfers realiseren bij uw verkooppunten. Dat is voor 

u als retailer van groot belang. De juiste presentatiematerialen nemen hierbij 

letterlijk een prominente plaats in.  Maar hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit van 

uw banners, panelen en showcards zich optimaal verhoudt tot de kosten?

Als winkelier kent u een aantal uitdagingen. 

Pop-up stores zijn bijvoorbeeld een uitstekende 

manier om extra omzet te genereren; de omstan-

digheden en beschikbare ruimte zijn echter op 

elke locatie anders. U bent op zoek naar creatieve, 

verrassende materialen en producten waarmee u 

die ruimte goed kunt benutten. Nog een voor-

beeld: omdat elke shop-in-shop locatie uniek is, 

heeft u voor elke shop-in-shop een ander pakket 

aan communicatiemiddelen nodig. Hoe kunt u 

de juiste materialen eenvoudig samenstellen en 

bestellen én tijdig op de juiste plaats krijgen? 

Hollandridderkerk is al jarenlang de specialist op 

het gebied van Point of Sale-materiaal en insto-

re marketingmateriaal. De hoogste kwaliteit is 

daarbij vanzelfsprekend. Wij bieden u een online 

bestelomgeving waar u zelf uw ontwerpen 

kunt aanpassen en bestellen. Op maat en in elk 

gewenst aantal voor iedere locatie. 

Uiteraard kunt u ook uw filiaalhouders autori-

seren om gebruik te maken van deze tool. Onze 

productspecialisten ontwikkelen en introduce-

ren regelmatig nieuwe materialen en technieken 

die ervoor zorgen dat u bij ons precies datgene 

vindt wat u zoekt.

Hollandridderkerk biedt u dus veel meer dan 

alleen het printen van uw POS-materiaal. Door 

het vakkundig productadvies, directe distributie 

naar uw verkooppunten  en onze slimme, effici-

ente online tools bespaart u direct op uw kosten. 

De combinatie van deze kostenbesparingen en 

de hoge kwaliteit van onze producten maakt de 

keuze voor Hollandridderkerk vanzelfsprekend.

Met persoonlijke aandacht en met zeer korte 

levertijden voorzien wij u van perfect POS- en 

instore marketingmateriaal.  U heeft er geen 

omkijken naar. Dat is Hollandridderkerk!
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WIJ STAAN VOOR U KLAAR.

Accountmanagement / Sales buitendienst

Sales binnendienst

Management

Administratie

Het Beeldgebouw

Traffic

Yourcentral SecuredDocuments

Hollandridderkerk
T 0180 48 22 22
F 0180 48 22 23
E sales@hollandridderkerk.nl
I www.hollandridderkerk.nl

YouRcentral
T 0180 48 23 33
F 0180 48 22 23
E info@yourcentral.nl
I www.yourcentral.nl

SecuredDocuments
T 0180 41 12 55
F 0180 48 22 23
E sales@secureddocuments.nl
I www.secureddocuments.nl

Het Beeldgebouw
T 0180 48 23 45
F 0180 48 22 23
E info@hetbeeldgebouw.nl
I www.hetbeeldgebouw.nl

HollandWerkt is het relatiemagazine van de Hol-
landridderkerk Groep, bestaande uit Holland-
ridderkerk, SecuredDocuments, YouRcentral 
en Het Beeldgebouw. Het magazine verschijnt 
meerdere malen per jaar. Voor meer informatie 
of reacties kunt u contact opnemen via onder-
staand redactieadres.

Vierde jaargang, nummer 8, 2015
Gastredacteur: Arno Bouwman | Tekst en (eind)
redactie:  Heleen Versprille (Tekstbureau Gere-
geld) | Fotografie: David Bernard (Hollandrid-
derkerk) | Conceptontwikkeling en ontwerp: 
Yourcentral | Papier: Revive 100 Gloss 200grs/m2 
| Drukwerk en verzending: Hollandridderkerk 

Redactieadres: Hollandridderkerk Groep, Post-
bus 49, 2980 AA Ridderkerk, T. 0180 48 22 22, F. 
0180 48 22 23, info@hollandridderkerk.nl, www.
hollandridderkerk.nl

Hollandridderkerk hanteert een strikt privacy-
beleid. Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd en/of overgenomen zonder schrif-
telijke toestemming van Hollandridderkerk. Aan 
de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten 
worden ontleend. Hollandridderkerk kan niet aan-
sprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de 
advertenties.
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Gert-Jan Kok
Assistent Manager Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Fred de Rijke
Trafficmanager
T 0180 48 22 44
E traffic@hollandridderkerk.nl

Mark Boomgaards
Accountmanager
T 0180 48 22 22
M 06 531 101 54
E markb@hollandridderkerk.nl

Aziz Benzabir
Accountmanager
T 0180 48 22 22
M 06 452 203 20
E azizb@hollandridderkerk.nl

Jasper de Groot
Trafficmanager
T 0180 48 22 44
E traffic@hollandridderkerk.nl

Martin Martijn
Trafficmanager
T 0180 48 22 44
E traffic@hollandridderkerk.nl

Wim Scheurwater
Manager financiële administratie
T 0180 48 22 55
E administratie@hollandridderkerk.nl

Danny Kanters
Administratief medewerker
T 0180 48 22 55
E administratie@hollandridderkerk.nl

Marco Waarts
KAM-coördinator
T 0180 48 22 55
E administratie@hollandridderkerk.nl

Tim Terpstra
Ordermanager
T 0180 48 23 45
E timt@hetbeeldgebouw.nl

Paul Veldhuizen
Directeur
T 0180 48 22 55
E pveldhuizen@secureddocuments.nl

Zillah Klootwijk
Medewerkster Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Nel van der Staaij
Medewerkster Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl
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Medewerker Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl
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Medewerkster Sales
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E sales@hollandridderkerk.nl
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Medewerker Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Jan van der Hoek
Directeur/eigenaar
T 0180 48 22 22
E janh@hollandridderkerk.nl

Henny Korevaar
Manager Sales
T 0180 48 22 22
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Marten Veenstra
Directeur
T 0180 48 22 22
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Arno de Winter
Directeur
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Reageren op deze uitgave van HollandWerkt?  
Stuur uw reacties naar hollandwerkt@hollandridderkerk.nl

In dit magazine laten we een aantal 

van de vele toepassingen zien die we 

voor deze branche kunnen realiseren. 

Ons team is voortdurend op zoek 

naar nieuwe toepassingen zodat wij 

onze relaties innovatieve oplossingen 

kunnen bieden. 

De afdeling Grootformaat Kleur 

presenteert zichzelf in deze uitgave. 

Maak kennis met de mensen die 

dagelijks binnen Hollandridderkerk 

het meeste werk verzetten voor de 

retailbranche. Veel leesplezier!

DE NIEUWE 
HOLLANDWERKT IS UIT!

Het relatiemagazine van Hollandridderkerk 
heeft in deze uitgave het thema Retail.

‘Ik wens u veel leesplezier en kijk er naar 
uit u persoonlijk te ontmoeten’ - Arno Bouman

Ordermanager Het Beeldgebouw 
& Gasthoofdredacteur HollandWerkt


