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INCT: 
KENNIS EN 

INFORMATIE 
VOOR 

UITGEVERS
Houdt u zich professioneel bezig met het publice-

ren van content? Dan kent u inct, hét platform voor 

uitgeefexperts, vast wel. Hier vindt u informatie 

over verschillende mediavormen: print, online en 

offline én allerlei activiteiten als cursussen, events 

en diners. inct is in 2002 opgericht als 'vakblad voor 

uitgeven en ict' en heeft zich in zijn bestaan ontwik-

keld tot een fullservice aanbieder van vakkennis en 

-informatie. 

Als partner van inct is Hollandridderkerk al enige 

jaren actief deelnemer aan de congressen inct.

formatie en inct.spiratie. Evenementen met top-

sprekers uit de uitgeversbranche en ideale gele-

genheden om met vakgenoten van gedachten te 

wisselen over alles wat uitgevers bezighoudt. 

Is het publiceren van content ook uw vak? Dan is 

inct zeker interessant voor u. Meer informatie vindt 

u op www.inct.nl. Wij hopen u op een van de con-

gressen in 2016 te mogen begroeten. 

Meer weten over onze producten en diensten voor 

uitgevers? Kijk op: 

www.hollandridderkerk.nl/uitgeverijen 

NIEUWE WEBSITE
HOLLANDRIDDERKERK

NIEUWS

 INC T.SPIRATIE 2015

Door de nieuwe opzet kunnen wij u nog beter 

informeren over ons bedrijf en ons productaan-

bod. Op de website zijn nu ook meer klantcases 

te vinden die u een beeld geven van onze moge-

lijkheden voor organisaties uit verschillende bran-

ches. Daarnaast laten wij u graag kennismaken 

met een aantal bijzondere producten die u direct 

kunt bestellen. Zo kunt u kostenloos een geperso-

naliseerd boek met oneliners bestellen en heeft u 

de mogelijkheid een code aan te vragen waarmee 

u een gratis product in onze voorbeeld webshop 

kunt uitkiezen. Neem dus snel een kijkje op onze 

vernieuwde website en laat u verrassen. 

www.hollandridderkerk.nl

Misschien is het u al opgevallen; 

onlangs hebben wij onze website volledig vernieuwd. 
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In deze uitgave van HollandWerkt 
is bedrijfsleider Ruud Pol als 

gastredacteur aan het woord. 
Ruud geeft leiding aan de 

afdelingen Productie, Logistiek en 
Facilitair, daarnaast maakt hij deel 

uit van het managementteam.

SPECIALIST IN KLEURRIJKE VERHALEN
De Nederlandse Sportboeken Club

BOEKEN MET CACHET 
De boekwikkels van uitgeverij Tilia Levis

EEN WERELD VAN VERSCHIL 
In gesprek met de directie

HET LESBEDRIJF: KENNIS VAN LEREN
Ontdek de mogelijkheden van blended learning

DIT IS HOLLANDRIDDERKERK
Doeltreffend en persoonlijk

LICHTKUNST VAN ANITA DOORHEIN
Amsterdam Light Festival

AAN HET WERK VOOR MEXX 
De aankleding van de etalages voor de Mexx brandstores

ONS TEAM
Wij staan voor u klaar
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Hollandridderkerk bestaat inmiddels 60 jaar, het is 

een mooi bedrijf waar ik oprecht trots op ben. Ik 

ben sinds 1980 in dienst en ik ben er blij om dat ik 

deel mag uitmaken van deze betrokken en gemo-

tiveerde club mensen. Medewerkers die tot het 

uiterste willen gaan om mooie producten te maken 

en daarmee voorzien in de behoefte en vraag van 

onze klanten. 

De economische crisis heeft de laatste jaren in 

de grafische sector zijn sporen nagelaten, ook bij 

ons bedrijf zijn de gevolgen hiervan merkbaar. 

Daarnaast is er een tendens die onze aandacht 

vraagt: orders worden namelijk steeds complexer 

en daardoor is specialistische kennis nog belangrij-

ker. Ook hebben we te maken met de invloed van 

de 24-uurs economie waardoor opdrachten steeds 

vaker met spoed de deur uit moeten. Bestelgemak 

en korte levertijden zijn hierbij van groot belang.

Natuurlijk hebben we onze werkvloer nog efficiën-

ter ingericht en de werkprocessen aangescherpt 

zodat ze goed op elkaar aansluiten. Maar belang-

rijker is dat we open en eerlijk communiceren 

met onze klanten. We zeggen wat we doen, en 

doen wat we zeggen. Hierdoor krijgen we veel 

vertrouwen van onze klanten, zij weten dat ze bij 

Hollandridderkerk kunnen rekenen op goed advies 

en dat we samen altijd tot een oplossing komen. 

Dit persoonlijke contact, ook al is het voor ons een 

normale zaak, is een van de punten waarmee we 

ons onderscheiden van andere aanbieders. 

Voor prestaties die tevreden klanten opleveren, 

heb je een goed team nodig. Ik spreek hier dan ook 

graag mijn waardering uit voor de inzet en betrok-

kenheid van onze medewerkers. Om met elkaar 

een klus te klaren, gaan we na werktijd gewoon wat 

langer door, als dat nodig blijkt. En directieleden die 

hun mouwen opstropen om assistentie te verlenen 

op de productieafdeling, in welk bedrijf vind je dat 

nog? Als werkgever kun je voor goede arbeidsom-

standigheden zorgen, maar voor een fijne, collegi-

ale werksfeer ben je met elkaar verantwoordelijk. En 

dat lukt hier goed, vind ik. 

Het geeft mij een positief gevoel en ik ga dan ook vol 

vertrouwen het komende jaar tegemoet!



LANDELIJK, MAAR VOORAL UIT DE REGIO
Hoewel de NSC nog maar een jaar bestaat, zijn er 

al elf boeken verschenen en is er de ambitie om 

er jaarlijks minimaal acht aan toe te voegen. “We 

willen graag boeken maken met sportverhalen die 

het verdienen om eeuwig bewaard te blijven”, zegt 

initiatiefnemer Chris Willemsen. “Landelijk, maar 

vooral ook uit de regio, omdat daar aantoonbaar 

veel behoefte aan is. Het aantal positieve reacties 

is enorm, ook vanuit de media, wat het vak van 

boeken uitgeven extra aantrekkelijk en dankbaar 

maakt.”

Door de connectie met Haaglanden Voetbal en een 

verleden in de voetbalcultuur trapte NSC af met 

vooral boeken over deze sport. “Voetbal voert de 

boventoon, maar er komen ook andere sporten aan 

bod, simpelweg omdat er heel veel onderwerpen 

en personen zijn die een boek verdienen. Wat dat 

betreft kunnen we jaren vooruit.”

KWALITEIT
Als uitgever is Chris Willemsen verantwoordelijk 

voor het creatieve proces; hij bepaalt het concept 

en de inhoud en verzorgt de eindredactie en vorm-

geving van de boeken. “Het is bijzonder dat de tek-

sten niet alleen van professionele auteurs komen. 

De input wordt vooral geleverd door mensen die 

betrokken zijn bij de sportclub of het thema van 

het boek en daar boeiend over kunnen schrijven. 

Dit soort boeken krijgt, vooral door het lokale en 

regionale karakter, geen kans bij grote uitgeverijen.

Dat is vreemd want er is veel interesse voor, zeker 

als het onderwerp en de uitvoering interessant zijn. 

Onze boeken gaan overigens niet alleen over ‘vroe-

ger’, maar ook over vandaag. Sport is een onuitput-

telijke bron van inspiratie en zal dat altijd blijven.”

PRODUCTIES IN OPDRACHT
Naast de serie sportboeken verzorgt de NSC ook 

producties in opdracht. Zo werd voor Only Friends, 

een stichting die kinderen en jongeren met een 

beperking de gelegenheid geeft om te sporten, 

een boek gemaakt over hun 15-jarig bestaan. “Het 

resultaat is prachtig, een boek met eeuwigheids-

waarde, we zijn er echt trots op. We stellen trouwens 

altijd hoge eisen aan de kwaliteit, de lat ligt hoog. 

Daarom werken we met Hollandridderkerk als pro-

ducent. Een goeie club van betrouwbare profes-

sionals. Het is prettig zaken doen met mensen die 

doen wat ze beloven.”

Op de website van de Nederlandse Sportboeken 

Club worden alle NSC-boeken vermeld en bespro-

ken. Ze zijn via deze website te bestellen en ook ver-

krijgbaar bij Bol.com en in de reguliere boekhandel. 

SPECIALIST IN 
KLEURRIJKE 

SPORTVERHALEN 

Wie van sport en lezen houdt, doet er 

goed aan eens op de website van de 

Nederlandse Sportboeken Club (NSC) 

te kijken. Met klinkende titels als ‘De 

lachende trainer’, ‘Gedichten uit de 

bezemwagen’, ‘Zwikken met Happel’, 

‘Vertel mij wat’ en ‘Voetbalplaatjes 

maar niet van Panini’ trakteert deze 

uitgeverij haar lezers op bijzondere 

boeken over de sportwereld.

“Sport is een onuitputtelijke bron 
van inspiratie en zal dat altijd blijven.”

KLANT AAN HET WOORD
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Als uitgever heeft u 
de laatste jaren als 

geen ander te maken 
gekregen met ingrijpende 
marktontwikkelingen en 

nieuwe businessmodellen. 

De opkomst van online kanalen 

en de mogelijkheden om in eigen 

beheer uit te geven, zorgen ervoor 

dat u bewuste keuzes moet maken. 

Maar hoe verkoopt u op een renda-

bele manier kleinere oplages van een 

groter aantal titels? Hollandridderkerk 

adviseert u graag. 

ACTUEEL EN OP MAAT
Bent u uitgever van educatieve publi-

caties? Dan heeft u de toenemende 

vraag naar actueel en just in time 

geleverd cursusmateriaal zeker opge-

merkt. Ook de behoefte aan maatwerk 

wordt steeds groter, vaak als aanvul-

ling op interactief, online lesmateriaal. 

Hoe gaat u om met uitgeven volgens 

het Long Tail principe?

UITGEVEN ON DEMAND
Hollandridderkerk biedt met het 

Book-On-Demand concept de 

ideale oplossing voor uitgeven voor 

de kleinst mogelijke doelgroep. 

Kwalitatief hoogwaardig drukwerk, 

op professionele wijze ingebonden 

en razendsnel geleverd waar u maar 

wilt. Voorraadloos uitgeven, maat-

werkcontent voor uw klanten en altijd 

de meest actuele informatie in al uw 

publicaties.

Met Book-On-Demand realiseert u 

hogere opbrengsten en maakt u slim 

gebruik van nieuwe mogelijkheden. 

Ontdek uw kansen via

www.hollandridderkerk.nl/bod

NIEUWE KANSEN 
VOOR UITGEVERS

De uitgeverij maakt gebruik van de 

rendabele voordelen die book on 

demand biedt: voorraadloos uitge-

ven door boeken in kleine oplagen 

te laten produceren.

Ook de boeken over het leven van 

de Nederlandse dichter en histori-

cus Mr. Willem Bilderdijk (geschre-

ven door Gerard Leliefeld) worden 

in opdracht van de uitgeverij door 

Hollandridderkerk geproduceerd. 

Om deze vierdelige serie voor verza-

melaars extra cachet te geven, werd 

een speciale bewaarcassette ontwik-

keld. Deze boekwikkel is gemaakt van 

karton en wordt met behulp van de 

UV-printer in kleur bedrukt en afge-

werkt met de contourfreesmachine. 

Omdat de wikkel vouwbaar is 

gemaakt, past de verpakking door de 

brievenbus zodat er bespaard wordt 

op de verzendkosten. Dit creatieve 

product wordt speciaal voor uitgeve-

rij Tilia Levis op maat gemaakt, uiter-

aard zijn er veel meer verrassende 

toepassingen mogelijk.

BOEKEN MET CACHET
Uitgeverij Tila Levis is een uitgever van in 

het Nederlands geschreven proza en poëzie.

“Dit creatieve product 
wordt speciaal voor 

uitgeverij Tilia Levis op 
maat gemaakt”

TIP
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EEN WERELD VAN VERSCHIL

HOLLANDRIDDERKERK

U staat er ongetwijfeld ook wel eens bij stil dat zaken als Big Data, Virtual Reality, Artificial Intelligence en The Internet of 

Things de wereld radicaal en revolutionair aan het veranderen zijn. Deze ontwikkelingen zijn soms nogal verontrustend 

omdat ze het menselijk bevattingsvermogen ver overstijgen en omdat we de globale impact ervan nog niet kunnen overzien. 

Hoewel wij de ontwikkelingen en trends die daar-

mee samenhangen met grote interesse volgen, ligt 

de innovatieve kracht van Hollandridderkerk op 

een veel minder abstract en dus praktisch toepas-

baarder niveau. Door nieuwe trends en relevante 

nieuwe technologie toe te passen in onze produc-

ten en diensten, veranderen wij niet de wereld maar 

kunnen wij wel een wereld van verschil maken voor 

onze klanten. 

Daarbij waaien wij niet met alle winden mee. We 

baseren onze keuzes op onze inschatting van wat 

blijvend en van nieuwe toegevoegde waarde kan 

zijn in onze dienstverlening. Natuurlijk staan de hui-

dige, werkelijke behoeften van onze klanten hier-

bij voorop. Maatwerk, als ultieme invulling van de 

wensen en eisen van onze klanten, zal steeds vaker 

het verschil maken.  

Zo is Het Lesbedrijf ons antwoord op de groei-

ende vraag naar toepassing van e-learning/

blended learning bij kennisoverdracht. Met Book 

On Demand bieden we inmiddels een volwas-

sen alternatief voor offsetdrukwerk en met onze 

unieke ‘groot-formaat’ oplossingen voorzien we in 

de groeiende behoefte aan hoogwaardige POS-

materialen en interieuraankleding op maat.   

We zijn ervan overtuigd dat onze kernwaarden inte-

griteit, betrouwbaarheid, betrokkenheid en flexibi-

liteit verder aan belang zullen winnen, juist in die 

snel veranderende wereld. 

Samenwerking, in de breedste zin van het woord, 

zal steeds vaker de basis vormen voor gezamenlijk 

succes. 

Deze HollandWerkt ontvangt u om u te informeren 

over wat het vermelden waard is over onze orga-

nisatie en ons vakgebied. Maar tegelijk is het ook 

een persoonlijke uitnodiging om hierover met ons 

in gesprek te gaan, om met ons te brainstormen, 

kennis te delen en samen te werken. 

“Door nieuwe trends 
en relevante nieuwe 

technologie toe te passen 
in onze producten en 

diensten, veranderen wij niet 
de wereld maar kunnen wij 
wel een wereld van verschil 
maken voor onze klanten” 

“Zo is Het Lesbedrijf ons antwoord 
op de groeiende vraag naar 

toepassing van e-learning/blended 
learning bij kennisoverdracht”
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Online onderwijs, oftewel E-learning, 

wordt steeds vaker toegepast. Niet zo 

verwonderlijk want online leren is effec-

tief en het bespaart tijd en kosten. De 

cursist ontwikkelt zijn vaardigheden via 

de computer, tablet of smartphone op 

elke willekeurige locatie en op een tijd-

stip dat hem goed uitkomt. Uit onder-

zoek blijkt overigens dat een mix van 

online leren en traditionele leermidde-

len, denk hierbij bijvoorbeeld aan klas-

sikale instructie of het gebruik van een 

werkboek, het beste resultaat oplevert. 

“Blended learning wordt bij veel orga-

nisaties op grote schaal ingezet om 

op kennis en vaardigheden te sturen. 

Leermiddelen op papier blijven in 

stand maar worden gecombineerd 

met digitale varianten. Hierdoor zijn er 

veel meer mogelijkheden om kennis 

op een aantrekkelijke manier over te 

dragen, niet alleen via tekst en beeld 

maar ook met interactieve oefeningen, 

filmpjes, animatie en spelelementen”, 

vertelt David.

FOCUS OP E-LEARNING
Als reactie op deze trend is Het 

Lesbedrijf ontstaan, het nieuwste 

onderdeel van Hollandridderkerk. 

Paul: “Als producent en leverancier 

beschikken we over een brede portfo-

lio en veel kennis op het gebied van 

papieren toepassingen voor opleiders. 

Door de oprichting van Het Lesbedrijf 

is onze dienstverlening verder uitge-

breid met het ontwikkelen van les-

materiaal voor E-learning trajecten. 

Wij kunnen bestaand lesmateriaal op 

papier omzetten en geschikt maken 

voor E-learning. Dit is niet alleen 

interessant voor opleiders, maar voor 

iedere organisatie waar kennisover-

dracht plaatsvindt. Bedrijven die over 

specifieke content beschikken, helpen 

we door deze te vertalen naar trainin-

gen of leermodules.”

Verschillende onderdelen van 

Hollandridderkerk bundelen hun 

krachten en verlenen hun expertise 

om de activiteiten van Het Lesbedrijf 

te ondersteunen en verder te ontwik-

kelen. Marketing en communicatie 

bijvoorbeeld, voor het versturen van 

uitnodigingen aan de deelnemers 

of het aanbieden van vervolgoplei-

dingen. En SecuredDocuments, het 

bedrijfsonderdeel dat verantwoorde-

lijk is voor de productie van examens, 

diploma’s en cijferlijsten.

 

VOORTGANG EN RESULTATEN
Voor zowel de organisatie als de 

medewerkers zijn er veel voordelen 

aan deze leermethode. Bedrijven 

kunnen de verrichtingen en de 

voortgang van hun medewerkers 

eenvoudig volgen via het Learning 

Management Systeem (LMS). De 

resultaten van de cursisten worden 

geregistreerd en de opgedane kennis 

kan tussentijds getoetst worden. Dit 

kan zowel digitaal als op papier. 

Actuele kennis (bijvoorbeeld nieuwe 

veiligheidsinstructies) kan op een sim-

pele en snelle manier online worden 

aangeboden aan alle medewerkers. 

Dus ook medewerkers die doorgaans 

minder goed bereikbaar zijn, bijvoor-

beeld flexwerkers en gedetacheerde 

of mobiele personeelsleden, houden 

hun kennisniveau op peil dankzij de 

deelname aan online leertrajecten.

David: “Omdat het hele leertraject 

inzichtelijk is, helpt het bedrijven bij 

loopbaanplanning en dossierop-

bouw. Daarnaast kunnen alle mede-

werkers op verschillende niveaus 

en onafhankelijk van elkaar lessen 

volgen. Ook als zij onregelmatig of 

op verschillende locaties werken. De 

leeromgeving is immers vanaf iedere 

computer of mobiel device en op elk 

tijdstip bereikbaar. Voor medewerkers 

geldt dat zij hun individuele leer-

route in hun eigen tempo af kunnen 

werken. Flexibel en efficiënt!” 

HET LESBEDRIJF: 
KENNIS VAN LEREN

In elke organisatie is het van belang om kennis te vergaren en te behouden. Bedrijven stimuleren 

medewerkers daarom steeds meer om zich tijdens hun loopbaan te blijven ontwikkelen. Paul Veldhuizen en 

David Bernard vertellen hoe Het Lesbedrijf organisaties ondersteunt bij leertrajecten. 

WILT U GRAAG MEER WETEN 
OVER DE MOGELIJKHEDEN EN HET 

AANBOD VAN HET LESBEDRIJF? 
Kijk op www.hetlesbedrijf.nl. 

Contact opnemen kan per e-mail: 

info@hetlesbedrijf.nl of 

bel (0180) 482 315. 

HET LESBEDRIJF
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Verschillende kunstwerken zijn uitge-

voerd met interactieve en vernieuwende 

lichttechnieken. Daarvoor werd samen-

gewerkt met onder andere universiteiten 

en hogescholen. Mede omdat het festival 

gratis toegankelijk was, trok het honderd-

duizenden bezoekers die langs de kunst-

werken konden lopen, fietsen of varen. 

Na afloop van het festival gingen acht van 

de kunstwerken naar Zweden om daar te 

worden geëxposeerd. 

Een van de kunstwerken die te zien was 

op het Amsterdam Light Festival, was de 

installatie ‘Light Wave’ van Anita Doorhein. 

In het Oosterdok, tegenover de Openbare 

Bibliotheek bij het Centraal Station, 

plaatste ze met een team haar vier meter 

hoge installatie waar bezoekers  doorheen 

konden varen. Het effect was overdag 

heel anders dan ’s avonds, maar het kunst-

werk was in elke situatie het bekijken en 

beleven meer dan waard. 

Wat Anita Doorhein fascineert in het 

maken van lichtkunst, is de uitdaging 

mensen anders te laten denken over licht. 

Daarbij dient lichtkunst ook als onderzoek 

om te kijken naar wat je allemaal met licht 

kunt doen en nieuwe toepassingen te 

ontdekken. In dit kunstwerk zijn bedrukte 

kunststof platen verwerkt, die geprodu-

ceerd zijn door Het Beeldgebouw. 

Meer informatie? Kijk dan op:

www.anitadoornhein.com/?page=ALF

Ter gelegenheid van dit jubileum organiseren wij 

in 2016 een viertal open dagen voor onze relaties. 

Elk van deze open dagen zal een eigen thema krij-

gen: Instore Communicatie, Risicoloos uitgeven, 

Opleiders met tevreden cursisten en Repro en print 

in de 21e eeuw. Als bezoeker krijgt u een unieke 

kans om achter de schermen van ons bedrijf te 

kijken en wordt u door interessante sprekers geïn-

formeerd over de laatste ontwikkelingen binnen 

uw vakgebied. Uiteraard zorgen wij daarbij voor 

een hapje en een drankje. Houd uw (digitale) brie-

venbus in de gaten voor meer informatie over onze 

open dagen!

OPEN DAGEN 
HOLLANDRIDDERKERK

In oktober 2015 was het 60 jaar geleden 

dat Hollandridderkerk werd opgericht. 

LICHTKUNST VAN ANITA 
DOORHEIN OP HET AMSTERDAM 

LIGHT FESTIVAL

ONTDEKKEN WAT HET 
BEELDGEBOUW VOOR U 
ALS KUNSTENAAR KAN 

BETEKENEN? 
Zie www.hetbeeldgebouw.nl 

of neem direct contact op: 

info@hetbeeldgebouw.nl, 

telefoon 0180-482 345.

Tot en met 17 januari vond in Amsterdam voor de vierde keer het 

Amsterdam Light Festival plaats. Op diverse plekken in het centrum van 

de stad waren bijzondere lichtkunstwerken te bewonderen. Het thema 

van het festival was dit jaar ‘Vriendschap’. Voor dit thema werd gekozen 

in verband met de Europese top en het Nederlandse voorzitterschap 

van de Europese Unie.

HET BEELDGEBOUW

Fotografie: Anita Doorhein & Gert Huyser
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POINT OF SALE

DECEMBERPERIODE
Tijdens de decemberperiode is gekozen voor fees-

telijke sterren en andere, letterlijk schitterende, 

vormen die aan linten in de etalage zijn opgehan-

gen. De vormen zijn direct op zwart Forex plaat-

materiaal geprint en daarna computergestuurd 

contourgesneden. Kijk voor een impressie van het 

productieproces op www.hollandridderkerk.nl/

mexx. 

MEXX 
Rattan Chadha besloot in 1986 om de merken Moustache en Emanuelle samen te voegen tot het merk Mexx. 

Sindsdien ontwerpt Mexx mode en accessoires van topkwaliteit, geïnspireerd op de energie en opwinding 

van de grote stad. De lijnen zijn Mexx Women, Men, Kids en Accessories, Mexx leent zijn naam echter ook aan 

parfums, brillen en zonnebrillen. Mexx is gevestigd in Amsterdam, waar op het hoofdkantoor meer dan 550 

getalenteerde mensen werken. Elders in de wereld zijn nog 3650 medewerkers actief.

PERFECTE PRESENTATIE IN UW WINKEL
Hollandridderkerk is al jarenlang dé specialist op het gebied van Point of Sale-materiaal en instore marketing-

materiaal. De hoogste kwaliteit is daarbij vanzelfsprekend. Door vakkundig productadvies, directe distributie 

naar uw verkooppunten en slimme, efficiënte online tools bespaart u direct op uw kosten. De combinatie van 

deze kostenbesparing en de hoge kwaliteit van de producten maakt de keuze voor Hollandridderkerk logisch. 

Leer meer op onze website: www.hollandridderkerk.nl/retail.

AAN HET WERK 
VOOR MEXX

Voor de Mexx brandstores 

in Nederland maakt 

Hollandridderkerk diverse 

uitingen, waaronder de 

aankleding van de etalages.

Kijk voor een impressie van het productieproces 
op www.hollandridderkerk.nl/mexx
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RETAIL
Compleet assortiment instore materiaal  •  Vanaf 

oplage 1  •  De beste prijs-kwaliteitverhouding  

•  Printing On Demand: geen voorraad én 

supersnelle levering  •  Online portal op maat voor 

optimaal bestelgemak  •  Printen én verpakken, 

distributie en montage op locatie 

OPLEIDERS
Printing On Demand: op maat lespakketten vanaf 

oplage 1  •  Geen voorraad én toch supersnelle 

levering  •  Maatwerk bestelsysteem afgestemd op 

uw organisatie  •  Printen, samenstellen, verpakken 

én distributie  •  Ook voor waardedocumenten 

zoals diploma’s en certificaten

PRINT & REPRO
 Gecertificeerd: kwaliteit en duurzaamheid  •  

Van enkele prints tot complete outsourcing  •  

Online bestelmogelijkheden  •  Maatwerk is onze 

standaard  •  Persoonlijk contact voor deskundig 

advies

UITGEVERIJEN
Titels altijd op afroep beschikbaar  •  

Vanaf oplage 1  •  Voorraadloos (dus risicoloos) 

uitgeven  •  Supersnelle levering (meestal binnen 

2 werkdagen)  •  Altijd de meest actuele informatie 

in uw publicaties  •  We helpen u met héél veel 

buiten het uitgeven zelf

SECURED
Productie van beveiligd drukwerk  •  Verwerking 

van vertrouwelijke informatie  •  Unieke beveiliging

 CWA 14641- en ISO 9001-gecertificeerd  •  Ook 

consultancy

DIT IS 
HOLLANDRIDDERKERK

UITGELICHT

DOELTREFFEND EN PERSOONLIJK

Effectieve en efficiënte communicatie en informatie zijn 

voor uw organisatie en uw relaties van groot belang.

Binnen uw organisatie, maar ook voor uw relaties, 

is goed communiceren belangrijk. Informatie moet 

gemakkelijk te verkrijgen en effectief zijn. U wilt 

niet misgrijpen en verwacht dat uw cursusmateri-

aal, brochures, boeken, instore marketingmateriaal, 

rapporten en posters voorhanden zijn. Op het juiste 

moment, op de juiste plaats. Aspecten als topkwa-

liteit en service zijn voor u vanzelfsprekend. Bij inci-

dentele opdrachten, maar ook in de vorm van een 

duurzame samenwerking. 

Hollandridderkerk heeft een breed aanbod van gra-

fimedia-producten en -diensten. Wij zijn gespeciali-

seerd in on demand digitaal drukwerk, op groot- en 

kleinformaat, optimaal afgestemd op de behoeftes 

in uw markt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan point-

of-sale materiaal voor retailers, lesmateriaal voor 

opleiders, boeken voor uitgevers en reproservice 

voor elke organisatie.

Maar er is meer. Door onze producten aan te 

vullen met innovatieve oplossingen zorgen wij 

voor betere resultaten. Knelpunten in uw huidige 

werkwijze brengen wij graag samen met u in 

kaart. Vervolgens zorgen wij voor de beste oplos-

sing waarmee u gegarandeerd kosten bespaart en 

waarmee u kunt rekenen op tevreden klanten.

Uw situatie is ons uitgangspunt. Afhankelijk van uw 

specifieke wensen en eisen leveren wij een pas-

send product. Dat doen wij snel, professioneel en 

met enthousiasme, zowel voor grote als voor kleine 

opdrachtgevers. Dat is Hollandridderkerk. 

Wilt u weten van welke mogelijkheden uw bedrijf 

kan profiteren? Neem vandaag nog contact met 

ons op.

“Uw situatie is ons uitgangspunt” 
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ONS TEAM
JAARGANG 4, NUMMER 9 2016
HollandWerkt is het relatiemagazine 

van de Hollandridderkerk Groep, 

bestaande uit Hollandridderkerk, 

SecuredDocuments, YouRcentral, Het 

Lesbedrijf en Het Beeldgebouw. Het 

magazine verschijnt meerdere malen 

per jaar. Voor meer informatie of 

reacties kunt u contact opnemen via 

onderstaand redactieadres.

GASTREDACTEUR
Ruud Pol

TEKST EN (EIND)REDACTIE
Heleen Versprille 

(Tekstbureau Geregeld)

FOTOGRAFIE
David Bernard 

CONCEPTONTWIKKELING 
Yourcentral

VORMGEVING 
Alexandra van der Vliet 

PAPIER
Revive 100 Gloss 200grs/m2 

DRUKWERK EN VERZENDING 
Hollandridderkerk 

REDACTIEADRES 
Hollandridderkerk

Postbus 49

2980 AA Ridderkerk

T. 0180 48 22 22

info@hollandridderkerk.nl

www.hollandridderkerk.nl

Hollandridderkerk hanteert een strikt 

privacybeleid. Niets uit deze uitgave 

mag worden verveelvoudigd en/of 

overgenomen zonder schriftelijke 

toestemming van Hollandridderkerk. 

Aan de inhoud van de artikelen 

kunnen geen rechten worden ont-

leend. Hollandridderkerk kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor de 

inhoud van de advertenties.

Gert-Jan Kok
Assistent Manager Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

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

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

Kees van der Giessen
Medewerker Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Jolien Hanou
Medewerkster Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Albert Pupella
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
M 06 262 346 41
E hennyk@hollandridderkerk.nl

Marten Veenstra
Directeur
T 0180 48 22 22
E martenv@hollandridderkerk.nl

Arno de Winter
Directeur
T 0180 48 22 22
E arnow@hollandridderkerk.nl

Ruud Pol
Bedrijfsleider
T 0180 48 22 22
E ruudp@hollandridderkerk.nl

Melvin van Ballegooijen
Trafficmanager 
T 0180 48 22 44
E traffic@hollandridderkerk.nl

Sander Berkhout
Business Unit Manager
T 0180 48 23 45
E sanderb@hetbeeldgebouw.nl

David Bernard
Adviseur/Projectmanager
T 0180 48 23 31
E david.bernard@hetlesbedrijf.nl

Paul Opmeer
Ordermanager
T 0180 48 23 45
E paulo@hollandridderkerk.nl

Alexandra van der Vliet
Grafisch Vormgever
T 0180 48 23 36
E alexandra@yourcentral.nl

ADMINISTRATIE

SALES BINNENDIENST

TRAFFIC

HET BEELDGEBOUW

HET LESBEDRIJF / SECUREDDOCUMENTS YOURCENTRAL

MANAGEMENT

ACCOUNTMANAGEMENT / SALES BUITENDIENST

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

COLOFON



Reageren op deze uitgave van HollandWerkt?  
Stuur uw reacties naar hollandwerkt@hollandridderkerk.nl

Voor u ligt de eerste editie van de 

HollandWerkt, het relatiemagazine 

van Hollandridderkerk, in dit nieuwe 

jaar. Het afgelopen jaar is voorbij 

gevlogen, wat past bij de tijdgeest. 

Iedereen heeft het immers druk 

en alles moet snel gebeuren. Mijn 

goede voornemen voor 2016 is om 

meer aandacht te hebben voor wat 

juist nú belangrijk is, en daar wat 

vaker bewust bij stil te staan. 

DE  NIEUWE 
HOLLANDWERKT IS UIT!

Het relatiemagazine van Hollandridderkerk 
met de laatste ontwikkelingen.

Ik wens u een ontspannen, stabiel en 
succesvol 2016! - Ruud Pol

Bedrijfsleider Hollandridderkerk 
& Gasthoofdredacteur HollandWerkt


