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Verras uw relaties met een zeer persoonlijk eindejaarsge-
schenk: de Personal Image Calendar. Een handige kalen-
der met op elk blad een unieke gepersonaliseerde foto. 
Verkrijgbaar in vier varianten en met verschillende thema’s. 
Natuurlijk kunt u ook zelf de beelden uitkiezen, een voorblad 
(laten) ontwerpen  of de kalender voorzien van uw logo.

Nu bestellen en nog voor de 
feestdagen in huis!

De meest 
persoonlijke 
kalender 
voor 2015

Direct bestellen of meer informatie? 
Kijk op www.hollandridderkerk.nl/kalender



In elke uitgave van 
HollandWerkt laten we 
een gastredacteur aan 

het woord. Dit keer is het 
Marten Veenstra, directeur  

van Hollandridderkerk.
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Het is natuurlijk een cliché en het zal u zeker 
niet zijn ontgaan, maar de wereld om ons heen 
verandert écht in een razendsnel tempo. 

Wat mij intrigeert bij al die veranderingen is 
het feit dat we met z’n allen zo verbazingwek-
kend goed in staat blijken te zijn om dat tempo 
bij te benen. Revolutionaire en baanbrekende 
nieuwe technologieën verwelkomen en omar-
men we omdat ze hip en trendy of simpelweg 
handig zijn. En we kiezen uit alle nieuwe moge-
lijkheden pragmatisch en schijnbaar moeite-
loos voor die zaken die ons het meeste gemak, 
het hoogste rendement of het grootste plezier 
bezorgen.

Zeker de manier waarop we met elkaar com-
municeren, is in een kort tijdsbestek rigoureus 
veranderd. Er is niet alleen sprake van veel 
nieuwe media maar ook van een steeds grotere 
stortvloed aan uitingen; we communiceren ons 
werkelijk een slag in de rondte. 
Het wordt daardoor wel een steeds grotere uit-
daging (zakelijk) te communiceren op een wijze 
die effectief is en een hoge respons genereert. 
Een boodschap die moet beklijven dient 
sowieso aantrekkelijk, doelgericht, specifiek 
en persoonlijk te zijn. Ik veroorloof mij hier een 
kleine preek voor eigen parochie; print in haar 
grote verscheidenheid zal daarbij, naar mijn 

stellige overtuiging, nog lang een prominente 
rol spelen. 

Wij zien steeds vaker dat onze klanten kiezen 
voor een evenwichtige communicatiemix die 
past bij hun branche en hun doelgroep(en). 
Analoog en digitaal, papier en beeldscherm, 
clicks & bricks, klaslokaal en online leeromge-
ving bijten elkaar daarbij niet, maar versterken 
elkaar juist. 
Kennisoverdracht is de ultieme vorm van com-
municatie. Dat doen ze bij ViaInternet op een 
‘blended’ manier door gebruik te maken van 
‘Het beste van twee werelden’, zoals Thea van 
Montfoort het op pagina 7 beschrijft. 

Automatisering levert voor al die ontwikkelin-
gen de hoognodige smeerolie. Het automati-
seren en stroomlijnen van processen en het tot 
stand brengen van intelligente koppelingen 
tussen ERP-/bestelomgevingen en productie- 
en logistieke systemen maakt veel mogelijk. 
Bijvoorbeeld zoals we dat voor het Consortium 
Beroepsonderwijs (zie het artikel op pagina 
4) hebben mogen doen. Ook dat is, wat ons 
betreft, het combineren van ‘het beste van 
twee werelden’.

Afijn, ik kan u het lezen van deze HollandWerkt 

van harte aanbevelen.



KLANT AAN HET WOORD  
CONSORTIUM BEROEPSONDERWIJS

Het Consortium Beroepsonderwijs is een platform van scholen voor vmbo en 
mbo waarbij alles draait om samenwerken en samen leren, met en van elkaar. De 
stichting ontwikkelt een scala aan producten en diensten dat aantrekkelijk en 
duurzaam beroepsonderwijs mogelijk maakt. Landelijk is er inmiddels een samen-
werkingsverband met 40 Regionale Opleidings Centra (ROC’s), ruim 170 vmbo-
scholen en een groeiend aantal branche-opleiders.

“Kort gezegd ontwikkelen we leermidde-
len, leermethoden en examenmethodieken 
voor het vmbo- en mboberoepsonderwijs. 
Daarnaast geven we ondersteuning en bieden 
we scholing en training aan, van beleid tot uit-
voering.  Omdat we veel koepel- en branche-
organisaties kennen, is het voor ons mogelijk 
om aansluiting te krijgen met bedrijven en zo 
te linken aan de praktijk. Dit is weer gunstig 
voor het bevorderen van de onderlinge samen-
werking”, vertelt directeur Michel Wouters. Als 
Neerlandicus en voormalig docent heeft hij 
zelf veel onderwijservaring en kennis van het 
werkveld. “Dat is voor ons wel een criterium, 
wij werken met bevlogen docenten uit het 
onderwijs en specialisten uit de beroepsprak-
tijk. Alleen mensen die bij het primaire proces 
betrokken zijn, kunnen ons adviseren of de pro-
ducten op de juiste manier zijn vormgegeven. 
Zij kennen de praktijk, weten waar de knelpun-
ten zitten en hebben kennis van doelgroepen 
en leerdoelen.”

Digitaal verdiepen  
Momenteel wordt er bij Het Consortium veel 
nadruk gelegd op de ontwikkeling van digi-
tale ondersteunende leermiddelen. “Je kunt 
met een paar muisklikken zoveel verdieping 
en verbreding in de lesstof krijgen als je wilt. 

Met behulp van innovatieve digitale bouwste-
nen laten we de student zijn kennis praktisch 
toepassen en verbreden. Onze papieren mate-
rialen blijven echter een belangrijke basis voor 
het overbrengen van de lesstof. De productie 
en distributie hiervan hebben we uitbesteed, 
dit zijn complexe processen waar wij de juiste 
kennis en middelen niet voor hebben. Na wat 
nare ervaringen zijn wij aan het begin van dit 
jaar op zoek gegaan naar een partij die ons niet 
alleen ontzorgt maar ook voldoet aan onze 
hoge kwaliteitseisen voor de leermiddelen.”

Samenwerking met Hollandridderkerk
“Bij de keuze voor samenwerken met 
Hollandridderkerk is hun kennis van automati-
sering een cruciaal punt geweest. Zij bouwden 
een digitaal platform voor het geautomatiseerd 
produceren en administratief afhandelen van 
de grote hoeveelheid complexe orders uit onze 
bestelomgeving. Daar is naast vakmanschap 
en kennis van de techniek ook goed overleg 
voor nodig. Het hele traject van bestellen, pro-
ductie en verzending is nu dus in handen van 
Hollandridderkerk en het verloopt probleem-
loos. Dat wij ons daar geen zorgen over hoeven 
te maken, geeft ons veel rust en de ruimte om 
ons te richten op onze eigen activiteiten. Dat is 
natuurlijk heel positief!” 

Michel Wouters, directeur 
Consortium Beroepsonderwijs:  

‘Het uitbesteden 
van werk geeft rust 

en ruimte om te 
focussen op eigen 

taken’
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De ontwikkelaars van Hollandridderkerk brengen samen met u de gewenste situatie in kaart en 
zorgen ervoor dat onze workflow naadloos aansluit op die van uw organisatie. Van het ontvan-
gen en verwerken van de ordergegevens tot en met het beheren van de printbestanden. Ons 
geautomatiseerd systeem helpt bij het sorteren en bundelen van (les)materiaal en zorgt ervoor 
dat samengestelde pakketten eenvoudig naar verschillende afleveradressen verzonden kunnen 
worden. Ook de facturatie sluit aan op uw administratie.

ICT is een van de drijvende krachten achter een goede samenwerking. Of het nu gaat 
om elektronisch bestellen, het koppelen van systemen of online zaken doen; met de ICT-
oplossingen van Hollandridderkerk bent u verzekerd van succes!

Overal en altijd willen we kunnen beschik-
ken over actuele informatie. Daarbij zijn we 
geneigd om direct aan het gebruik van internet 
te denken, maar de rol van informatie op papier 
is nog steeds van grote betekenis. Uit recent 
onderzoek blijkt ook dat de overdracht van com-
plexe en uitgebreide informatie via papier beter 
overkomt dan vanaf een beeldscherm. Dit is een 
belangrijke reden voor opleiders om te kiezen 
voor leermiddelen op papier, aangevuld met 
interactief en online lesmateriaal. 

Aan de benodigde boeken, readers en andere 
gedrukte leermiddelen worden steeds hogere 
eisen gesteld. Kwaliteit is vanzelfsprekend, de 
inhoud dient actueel te zijn, voorraad is onwen-
selijk en levering moet plaatsvinden binnen de 
kortst mogelijk termijn, liefst gisteren. 

Hollandridderkerk heeft bedrijven en instel-
lingen heel wat te bieden op het gebied van 
digitaal drukwerk. Door het slim combineren 
van moderne technieken en geavanceerde 
automatisering kan onze organisatie in elke 
behoefte voorzien. Meer cursisten dan u had 
verwacht? Trainingsmanuals of handleidingen 
die morgen al op de plaats van bestemming 
moeten zijn? Geen enkel probleem.  Ook de 
logistieke afhandeling nemen wij u graag uit 
handen. Totale ontzorging, waardoor u zich 
kunt concentreren op uw kernactiviteiten. 

Wilt u weten wat Printing On Demand voor 
uw organisatie kan betekenen? Neem dan 
contact op met een van onze adviseurs en 
ontdek de voordelen van samenwerking 
met Hollandridderkerk!

Printing on Demand:
Altijd en overal actueel digitaal drukwerk

Een goed voorbeeld hiervan 
is de samenwerking met het 
Consortium Beroepsonderwijs. 
Zowel de ordergegevens als 
de digitale bestanden worden 
door Hollandridderkerk geau-
tomatiseerd uit het systeem 
van het Consortium gehaald. 
Deze maatwerkkoppeling zorgt 
ervoor dat opdrachten snel 
en foutloos verwerkt kunnen 
worden. In het gehele proces 
wordt gewerkt met barcodes 
en intranettoepassingen zodat, 
niet alleen voor ons maar ook 
voor de opdrachtgever, elke 
order snel traceerbaar is.

Innovatieve ICT is essentieel

Voor een optimale samenwerking, waarbij u profiteert van alle voordelen die 
procesintegratie biedt, is het op elkaar afstemmen en automatiseren van de werk-
processen een absolute must. U wilt niet steeds opnieuw tijd besteden aan het 
plaatsen en begeleiden van uw printopdrachten. Terwijl u zich concentreert op uw 
kernactiviteiten, moet het orderproces op de achtergrond vlekkeloos verlopen.

FOCUS OP PRINTING ON DEMAND



TEAM IN BEELD BOOK ON DEMAND

Lya, Gerda, Laura en Raymonde maken deel uit 
van het vaste BOD-team. Zij worden regelma-
tig bijgestaan door Anwar en Paul, gezamenlijk 
verzorgen zij de productie van de boeken  en de 
logistieke afhandeling daarvan. De kracht van 
het team is dat zij het maken van een boek als 
een mooi ambacht zien, ieder van deze mede-
werkers beheerst dan ook alle handelingen die 
uitgevoerd moeten worden in het proces om 
tot een goed eindproduct te komen. 

De afdeling BOD is bijna een bedrijf in het 
bedrijf. Met alleen een stapel geprint papier heb 
je nog geen boek in handen. Voor dit product is  
kennis en liefde voor het vak nodig. Nadat het 
printwerk op de afdeling is gearriveerd, worden 
de omslagen voorzien van laminaat. Deze 
beschermlaag aan de buitenzijde van het boek 
wordt in glans of mat uitgevoerd.  Dan volgt een 
van de belangrijkste onderdelen van het proces: 
de juiste omslag bij het juiste binnenwerk. Het 
is uiteraard noodzakelijk dat het binnenwerk 
correspondeert met de omslag met name bij 
het gepersonaliseerde werk van onder andere 

Onelinerbooks, Belmondo en Travel Diaries.
Vervolgens worden de boeken in de bindma-
chine gelijmd, we spreken dan nog steeds van 
een halffabricaat.  De gelijmde boeken worden 
uiteindelijk op het door de klant gewenste for-
maat gesneden.  Dat gebeurt, afhankelijk van 
het formaat, machinaal of handmatig. Voor 
verzending van de boeken vindt er nog een 
kwaliteitscontrole plaats, de producten moeten 
immers altijd op de juiste manier worden afge-
leverd. 

Anwar: “Bestellingen worden niet alleen  gepro-
duceerd maar ook door ons verzonden volgens 
de afgesproken specificaties, ook voor onze 
internationale opdrachtgevers. Wij sturen de 

boeken direct naar de klant, de besteller  of naar 
het Centraal Boekhuis. De afdeling BOD zorgt 
ervoor dat de boeken goed verpakt worden en 
naar het juiste adres worden verstuurd. Dat is 
verantwoordelijk werk, want we doen dit uit 
naam van de opdrachtgever, onze klant.” 

Doordat de boeken digitaal gedrukt worden 
volgens het Printing on demand (POD) principe 
is het mogelijk kleine aantallen te bestellen. “Op 
afroep dus, zelfs vanaf één enkel exemplaar. Het 
is niet langer nodig om een voorraad boeken in 
huis te hebben en dat is een groot voordeel”, 
besluit Paul.

Zet een stapel 
printwerk op de 

afdeling en ze maken 
er een boek van . . . 

Dagelijks houdt het team van de afdeling BOD (Book on demand) 
zich bezig met het produceren van boeken voor verschillende 
opdrachtgevers, voornamelijk uitgeverijen. Paul Opmeer 
(manager) en Anwar Groenendijk (assistent manager) werken al 
ettelijke jaren samen en kennen inmiddels alle kneepjes van dit 
gespecialiseerde vakgebied.  

Met alleen een stapel geprint 
papier heb je nog geen boek 

in handen. Voor dit product is  
kennis en liefde voor het vak 

nodig.
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INNOVATIE E-LEARNING

Op de huidige arbeidsmarkt verande-
ren de eisen continu waardoor het voor 
werknemers noodzakelijk is hun kennis 

en vaardigheden op peil te houden. 
Dankzij de moderne technologie zijn er 
allerlei middelen en methoden beschik-
baar die het leren boeiend, afwisselend 
en leuk maken. Een leven lang leren…

wie wil dat niet?

  Thea van Montfoort
Directeur van educatieve 
uitgeverij ViaInternet

Thea van Montfoort, directeur van educatieve 
uitgeverij ViaInternet in Apeldoorn, wordt 
gezien als een autoriteit op het gebied van 
online leren. Met veel kennis van verschillende 
leerstijlen en –technieken zet zij zich samen 
met een team van specialisten in om online 
trainingen en bedrijfsopleidingen te ontwik-
kelen. “Online leren biedt zo veel meer dan 
alleen maar tekst en wat plaatjes waar je op 
kunt klikken. Een goede E-learning  bestaat uit 
verschillende aspecten zoals instructiefilmpjes, 
opdrachten en presentaties maar ook inter-
actieve onderdelen, bijvoorbeeld webinars of 
games. Het mooie is dat ieder leertraject op 
maat gemaakt en ingericht kan worden, hele-
maal afgestemd op de verwachtingen en de 
leerdoelen die met de werkgever en werkne-
mers vooraf zijn besproken.”

Blended learning
In de praktijk blijkt voor veel mensen de over-
gang van klassikaal leren naar online leren best 
groot te zijn. “Daarom is blended learning heel 
interessant, het biedt het beste van twee werel-
den. De werknemer leert online op een moment 
dat het hem goed uitkomt, dat kan in een verlo-
ren uurtje op het werk of thuis zijn maar ook met 
een laptop of smartphone in de trein. Daarnaast 
bezoekt hij aansluitend een korte bijeenkomst 
waar hij ervaringen met medecursisten kan 
delen, zijn kennis kan toetsen of praktijksituaties 

met anderen kan oefenen.  De rol van de trai-
ner verandert van theoretisch instructeur naar 
sparringpartner en begeleider.  Ook bestaat 
nog steeds de behoefte aan theorie uit een 
boekje. Cursisten willen iets tastbaars hebben 
waarin zij aantekeningen kunnen maken en 
het mogelijk is later nog eens iets na te lezen. 
Dat geldt trouwens ook voor de lessen online, 
die blijven een langere periode beschikbaar en 
toegankelijk voor de cursist.” 

Voordelen
Voor werknemers is het heel prettig om in hun 
eigen tempo te kunnen leren waar en wan-
neer zij dat willen, maar ook voor de werk-
gever kleven er veel voordelen aan blended 
learning. Thea: “De werkgever krijgt mogelijk-
heden om leertrajecten te monitoren. Hij kan 
digitaal registreren welke onderdelen van het 
leertraject de medewerker heeft gevolgd en 
succesvol afgerond. De werkgever heeft zo een 
beter beeld van de vaardigheden en kennis 
van iedere individuele medewerker binnen 
de organisatie. Daarnaast is een aantoonbare 
investering voor scholing van invloed op de 
transitievergoeding bij eventueel ontslag.  Voor 
het kostenaspect is het natuurlijk ook gunstig 
dat het werk gewoon door kan gaan, werkne-
mers zijn niet langer twee of drie dagen afwe-
zig van hun werkplek voor het bijwonen van 
een trainingsbijeenkomst.” 

Leren via internet 
heeft de toekomst

E-learning: 
traditioneel leren 

maakt plaats 
voor technologie



In uw interieur besteedt u 
aandacht aan de inrichting 
en passende aankleding. 
Ongetwijfeld hangt u niet 
zomaar de eerste de beste 
fotoafdruk aan de muur. 
Bij Fotoprinten.nl, een web-
shop van Hollandridderkerk, 
worden topkwaliteit afdruk-
ken gemaakt op plexiglas, 
aluminium, canvas en diverse 
andere materialen. Hier 
werken professionele mede-
werkers met passie voor 
fotografie. Geen massapro-
ductie, maar maatwerk. Met 
een kwaliteit zoals u die ook 
aantreft in musea en galeries.

Modern en hoogwaardig

Een van de meest populaire producten 

is de afdruk op plexiglas. Een afdruk 

op dit materiaal spat dan ook echt van 

de muur. Door het diepte-effect en 

de hoge glans geven vooral kleurrijke 

beelden een prachtig resultaat.

De ene canvas is de andere niet

Bij Fotoprinten.nl worden uw foto’s 

op een zeer hoge kwaliteit afgedrukt 

op polyesterkatoen, geheel volgens 

de eisen van professionele fotogra-

fen. De afdrukken blijven gegaran-

deerd jarenlang kleurecht. Het frame 

is van stevige houten spielatten en 

voorzien van een uniek stelmecha-

niek. Hiermee kan het doek  gemak-

kelijk tijdens de gehele levensduur 

op spanning gehouden worden. 

Kunst aan de muur

Als u niet kunt kiezen uit uw eigen 

fotocollectie, biedt Fotoprinten.nl 

ook een gevarieerde verzameling 

kunst aan op de website. Deze kunst-

werken kunnen op elk formaat en 

materiaal besteld worden.

Kunstzinnige eyecatcher

Een heel speciaal effect wordt 

bereikt met een afdruk op gebor-

steld aluminium. Omdat door de 

lichte en witte delen van de afdruk 

het aluminium zichtbaar is, ontstaat 

een bijzonder artistiek product vol 

dramatiek en contrast. De witte 

delen van de afbeelding lichten let-

terlijk schitterend op.

UW MOOISTE FOTO’S IN GALERIEKWALITEIT 

Ophangsystemen

Bij Fotoprinten.nl kunt u kiezen uit verschillende 

ophangsystemen.

• Afstandhouders Modern RVS-ophangsysteem 

dat uitstekend in een modern interieur past.

• U-profiel Een aluminium frame dat aan de ach-

terzijde van de afdruk bevestigd wordt. Hiermee 

lijkt de afdruk los van de muur te zweven.

• Montageplaat Dit systeem geeft u de mogelijk-

heid uw fotoprint eenvoudig op te hangen met 

de bijgeleverde plug en schroef.

Onze premium canvasproducten zijn voorzien 

van een stevige ophangdraad over de volledige 

breedte.

Onze producten
Print op plexiglas

Print op geborsteld aluminium
Print op wit aluminium

Print op premium canvas
Print op kunststof

Échte fotoprints op fotopapier

ACTIE: PLAATS UW BESTELLING OP WWW.FOTOPRINTEN.NL OF NEEM VOOR 
MEER INFORMATIE CONTACT MET ONS OP VIA INFO@FOTOPRINTEN.NL.  

Als relatie van Hollandridderkerk bieden wij u graag een aantrekkelijke korting aan op de producten 
van Fotoprinten.nl. Als u voor 31 december 2014 een bestelling plaatst, ontvangt u 15% korting op 
uw aankoop. Gebruik tijdens het afrekenen de kortingscode “HW72014”. De korting wordt dan 
direct verrekend. 



Deckers Benelux, gevestigd in Capelle aan den 
IJssel, is eigenaar van het merk UGG Australia 
in België, Nederland en Luxemburg en ver-
zorgt onder andere de marketing en product-
campagnes voor 350 verkooppunten in deze 
landen. 

Hollandridderkerk produceert het Point Of 
Sale (POS) materiaal dat in de winkels gebruikt 
wordt om het merk UGG op een aanspreken-
de manier te promoten. “Omdat we regelma-
tig onze collecties wisselen, maken we bij al 
onze verkooppunten gebruik van magnetisch 
beeldmateriaal dat snel en simpel binnen een 
bestaand frame bevestigd kan worden”, ver-
telt Jeanine van de Watering, trade marketing 
coördinator van Deckers Benelux. 

“De samenwerking tussen onze organisa-
ties is bijna drie jaar geleden ontstaan en 
we zetten Hollandridderkerk steeds vaker in 
voor de productie van ons promotiemateri-
aal. Ook voor last minute opdrachten kunnen 
we rekenen op Hollandridderkerk. Voor ons is 

het fijn wanneer en leverancier meedenkt en 
snel kan handelen, daarnaast zijn zij ook prijs-
technisch aantrekkelijk. Een ander voordeel 
is dat we een leuk contact met de mensen 
van Hollandridderkerk hebben opgebouwd. 
Zowel met onze accountmanager Joost 

van Hensbergen als met de collega’s van de 
traffic-afdeling en de productie werken we 
prima samen. Door deze combinatie van fac-
toren zijn wij erg tevreden en we hopen nog 
lang gebruik te maken van de diensten van 
Hollandridderkerk!”. 

Deckers Benelux bouwt 
aan het succes van UGG Australia 
Wereldwijd zijn ze in ontelbare schoenenkasten te vinden: de comfortabele laarzen en pantoffels die volledig gemaakt 
zijn van zachte schapenvacht. UGG startte ooit met de productie van dit schoeisel om de voeten van surfers op het strand 
warm te houden. Hierdoor komt het dat het merk UGG Australia symbool staat voor een ontspannen en actieve levenswijze. 
Inmiddels is de collectie uitgebreid met sneakers en schoenen, loungekleding, maar ook tassen en accessoires.

Kijk voor meer informatie op  www.deckers.com.

KLANT AAN HET WOORD DECKERS



Om uw relaties te verassen met een persoonlijke attentie bieden 
wij u tal van mogelijkheden op het gebied van gepersonaliseer-
de relatiegeschenken. Hiermee bent en blijft u in beeld. Ons cre-
atief team bedenkt graag samen met u een item dat past bij uw 

organisatie en uw relaties. Op maat, persoonlijk en ook lever-
baar in beperkte aantallen! Geïnspireerd om écht op te vallen 
bij uw relaties? Meer informatie? Neem dan contact met ons op 
via sales@hollandridderkerk.nl of bel 0180 – 48 22 11. 

INSPIRATIE VOOR ONZE RELATIE  RELATIEGESCHENKEN

Personal Image Calendar 
Onze bestseller. De meest 
persoonlijke kalender met op 
elk blad een unieke afbeelding. 
Leverbaar in verschillende 
uitvoeringen. Ga voor 
meer informatie naar www.
hollandridderkerk.nl/kalender.

2

Gepersonaliseerde 
onderzetters Een 
onderzetter die speciaal 
voor u gemaakt is, 
zult u zeker bewaren. 
Uw naam, voorkeur 
voor koffie, thee of iets 
anders; alles is mogelijk. 

3

Bierbal Ook heel geschikt voor 
koffiebekertjes: een handig dienblad 
van kunststof, in full colour bedrukt.

4

Wijnlabels en dozen Volledig bedrukbaar en 
te personaliseren. Met een persoonlijke fles wijn 
maakt u gegarandeerd meer indruk.

1

Gepersonaliseerde muismatten 
Uw bedrijfsnaam op een leuke manier 
in beeld, met een persoonlijke touch. 
Uitstekend te combineren met praktische 
informatie (BHV) of een kalender.

5

10   HollandWerkt   



Op vrijdag 10 oktober organiseerde 
Theater Peeriscoop in Gorinchem 
een netwerkevenement voor bedrij-
ven uit de regio. De communicatie 
rondom dit evenement werd door 
Hollandridderkerk verzorgd met een 
crossmediale campagne. 

Relaties ontvingen de gepersonaliseerde uit-
nodiging zowel per e-mail als per post, waarna 
zij zich konden registreren op een persoon-
lijke webpagina. Direct na de inschrijving ont-
vingen zij een bevestiging en vervolgens een 
e-mail met daarin het definitieve programma. 
Genodigden die niet op de uitnodiging rea-
geerden, werden hieraan herinnerd en kregen 
de kans zich alsnog in te schrijven. Op de dag 
van het evenement stuurden wij naar alle 
bezoekers  een persoonlijk sms-bericht.

Door deze zeer persoonlijke manier van com-
municeren, wordt de attentiewaarde van de 
boodschap vergroot. Als opdrachtgever kunt 
u rekenen op een hoge respons. Het opzetten 
van een crossmediale campagne, waarbij tradi-
tionele en online kanalen elkaar versterken, is 
vaak eenvoudiger dan u denkt. 

Wilt u weten wat zo’n campagne 
voor u kan betekenen? Neem dan 
contact met ons op. Stuur een e-mail 
naar sales@hollandridderkerk.nl of 
bel 0180-482211. Meer weten over 
Theater Peeriscoop? Bezoek de web-
site www.peeriscoop.nl.

Netwerken bij 
Theater Peeriscoop 

SAMENWERKEN MET  THEATER PEERISCOOP

Een leven lang leren is van groot belang voor zowel uw zakelijke 
als uw persoonlijke toekomst. De manier waarop u dat doet moet 
aansluiten op uw stijl van leven maar ook efficiënt zijn. Dat bete-
kent dat u moet kunnen leren waar en wanneer het u uitkomt, 
maar ook op een manier die het beste past bij de leerstof. 

 

Via Internet biedt uw organisatie een aantrekkelijke combinatie van 
e-learning en traditionele kennisoverdracht. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van instructiefilms, infographics, werkopdrachten en presen-
taties, maar ook van interactieve onderdelen als webinars of games. Wij 
helpen u bij het ontwikkelen van e-learnings en methoden voor blended 
learning. Daarvoor kunt u vertrouwen op onze ontwerpers, ontwikke-
laars, redacteuren, en graphic motion designers.  

Online leren ook voor uw medewerkers

VIA INTERNET  |  055 - 201 88 68  |  TESSA@VIAINTERNET.NL  |  WWW.VIAINTERNET.NL

VIER E-LEARNINGS & GRATIS TABLET
Via Internet biedt tal van cursussen voor leden van onder-
nemingsraden. Om kennis te maken met leren via internet 
hebben wij voor u een aantrekkelijke aanbieding: 

+ Vier e-learning cursussen:
  • Heldere communicatie naar de achterban
  • In goed overleg met de bestuurder
  • Vergaderen: effectief en energiek
  • Inzicht in de Arbowet
+ Twee boekjes van eductieve uitgeverij De Pythia
  • Vergaderen: effectief en energiek
  • Inzicht in de Arbowet
+ Een GRATIS Samsung Galaxy Tab 4!

Voor dit pakket betaalt u tot 30 januari 2015 slechts  
€ 595,- (excl. btw). Meer weten of direct bestellen? Mail 
naar  tessa@viainternet.nl of bel 055-201 88 68. 



Wilt u meehelpen om deze kinderen 
een kans op een betere toekomst te 
geven?  

Kijk op www.younginprison.nl  
en lees alles over de projecten en de 
mogelijkheden om te doneren.

YiP is ervan overtuigd dat er oplossingen zijn 
om deze vergeten groep kinderen op een posi-
tieve manier te laten terugkeren naar het nor-
male leven. Vooral door hen hier tijdens hun 
gevangenschap goed op voor te bereiden met 
re-integratieprogramma’s waarin creativiteit 
en zelfexpressie centraal staan. “Door middel 
van creatieve workshops leren kinderen zich 
te uiten en ontwikkelen zij zelfvertrouwen. 
Afhankelijk van het land en de cultuur werken 
wij met theater, zang en dans of visual arts zoals 
grafitti en schilderen. De sociale vaardigheden 
die de kinderen middels deze kunstvormen 
ontwikkelen, helpen hen straks om goed te 
kunnen functioneren in de samenleving”, ver-
telt projectcoördinator Sabrina Gehrlein.
     
YiPArt Fotoveiling
Vanuit Nederland is YiP vooral actief op het 
gebied van fondsenwerving en organiseert zij 
verschillende artistieke evenementen om de 
projecten in het buitenland te ondersteunen. 
In maart van dit jaar vond in het Amsterdamse 
veilinghuis Christie’s voor de zesde keer de 
YiPArt Fotoveiling plaats. “Bekende fotogra-
fen als Erwin Olaf en Viviane Sassen maar ook 
jonge talenten werken graag mee en stellen 
hun werk belangeloos beschikbaar. De laatste 
veiling heeft ruim 107.000 euro opgebracht, 

een geweldig bedrag dat voor 100% bestemd 
is voor onze projecten.”

Het grootste deel van de tachtig geveilde kunst-
werken werd bewerkt door Het Beeldgebouw, 
onderdeel van Hollandridderkerk. “Natuurlijk 
zijn wij altijd op zoek naar sponsors die ons 
werk mogelijk maken. Via een kunstenaar die 
klant was bij Het Beeldgebouw zijn wij met 
elkaar in contact gekomen. We zijn erg blij met 
de bijdrage van Het Beeldgebouw, de kunst-
werken zijn in Ridderkerk door hen afgedrukt 
in galeriekwaliteit en ook de samenwerking is 
goed verlopen”, vertelt Sabrina.

Lokale mensen
YiP heeft lopende projecten in Nederland, 
Colombia, Kenia, Malawi en Zuid-Afrika, die 
uitgevoerd worden door lokale partnerorga-
nisaties. De lokale workshopdocenten zijn 
enorm belangrijk voor de kinderen: naast dat 
zij de kunstvorm goed beheersen, bieden zij 
persoonlijke begeleiding. Sabrina: “De kinde-
ren zijn grofweg tussen de 12 en 25 jaar en 
zij hebben een rolmodel nodig: iemand met 
wie de jongeren zich kunnen identificeren 
en die iets heeft bereikt waar zij van dromen. 
Jongeren hebben de neiging om gedrag 
van iemand over te nemen als ze zien dat 
deze persoon uit dezelfde maatschappe-
lijke omgeving komt of eenzelfde achter-
grond heeft. Zij nemen vaker gedrag over 
van rolmodellen die ze aardig en belangrijk 
genoeg vinden. Hierdoor zien zij ook voor 
zichzelf een vergrote kans op een positieve 
toekomst. Binnenkort kan ik alles zelf gaan 
ervaren want ik vertrek voor een paar jaar 
naar Zuid-Afrika. Heel spannend maar beslist 
ook een grote uitdaging!”

Creativiteit bevrijdt!
De rechten van kinderen in buitenlandse gevangenissen worden vaak vergeten. 
Zij krijgen geen scholing en begeleiding en komen tijdens hun gevangenschap in 
aanraking met geweld, criminaliteit en misbruik. De organisatie Young in Prison 
(YiP) ontwikkelt internationale projecten om de kinderen in deze gevangenissen 
uitzicht te geven op een toekomst in vrijheid.

Het grootste 
deel van de 

tachtig geveilde 
kunstwerken 

werd bewerkt 
door Het 

Beeldgebouw

STICHTING YOUNG IN PRISON
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U kunt dus ook voelen wat u heeft gemaakt. 
Deze technologie bieden wij aan in samen-
werking met Océ. Met deze nieuwe techniek 
kunt u reliëf  in uw afdrukken aanbrengen tot 
een hoogte van vijf millimeter. Het is mogelijk 
om allerlei kunstzinnige en creatieve effecten 
te creëren, maar zeker ook geschikt voor prak-
tische toepassingen. Bijvoorbeeld het uitbeel-
den van een stadsplattegrond met gebouwen 
of afbeeldingen voor visueel gehandicapten. 

Graag nodigen wij u uit om met ons mee 
te denken over de toepassingen van deze 
nieuwe technologie. U kunt hiervoor con-
tact opnemen met Arno de Winter; stuur 
een e-mail naar arnow@hollandridderkerk 
of bel naar 0180-482222. 

Ook voor kleine oplagen stereoscopische (3D-) prints kunt u vanaf nu terecht bij 
Hollandridderkerk. Samen met onze partner Pixel Stereography hebben wij deze printtech-
niek weten te optimaliseren, waardoor het mogelijk is om zeer fijn lenticulair materiaal direct 
te bedrukken. Daarmee liggen kleine oplagen stereoscopisch drukwerk binnen handbereik. 
Uitermate geschikt voor kleine series afdrukken op formaat 50 x 70 cm, A3 of A4. Deze kunnen 
niet alleen bedrukt maar ook gepersonaliseerd worden.  

Pixel Stereography en onze productspecialisten adviseren u graag over de mogelijkhe-
den. Bel naar 0180-482211 of mail ons via sales@hollandridderkerk.nl. Meer informatie 
over Pixel Stereography vindt u op www.pixel.nl. 

De e-ID Box: weet  
wie u voor u heeft
Heeft u regelmatig te maken met de con-
trole van  legitimatie- en identiteitsbe-
wijzen? Dan heeft SecuredDocuments 
een onmisbaar hulpmiddel voor u ont-
wikkeld: de e-ID Box. 

De e-ID Box bestaat uit een handleiding, ver-
schillende hulpmiddelen om de documenten 
te controleren en een naslagwerk met echt-
heidskenmerken. Hiermee kunt u eenvoudig 
de echtheid vaststellen van het Nederlandse 
paspoort, het rijbewijs en de identiteitskaart. 

Voor onder andere examinatoren, security-
medewerkers, baliemedewerkers, toegangs-
controleurs, receptionisten en medewerkers 
van P&O-afdelingen is de e-ID Box een effectief 
middel om documentfraude, lookalike fraude 
en identiteitsfraude direct te signaleren. 

De e-ID-Box is een hulpmiddel waarover 
elke controlerende functionaris zou moeten 
beschikken. De e-ID Box is een onderdeel 
van dagtrainingen en e-learning modules op 
het gebied van document- en identiteitscon-
trole, maar kan ook los besteld worden bij 
SecuredDocuments. 

Wilt u meer weten over de e-ID Box of over de 
dienstverlening van SecuredDocuments? 
Neem dan contact op met Paul Veldhuizen 
via pveldhuizen@secureddocuments.nl of 
bel naar 0180-482230. 

Met deze nieuwe techniek 
kunt u reliëf  in uw 
afdrukken aanbrengen 
tot een hoogte van vijf 
millimeter.

Afdrukken met extra dimensieNIEUW BIJ SECUREDDOCUMENTS

Door een volledig nieuwe printtechnologie is het mogelijk om hoogte toe te 
voegen aan afdrukken. 

Unieke productie 
stereoscopische (3D-)afdrukken

confidential  & rel iable

HOLLANDRIDDERKERK  NIEUWS
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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

Retail

posters en canvas
print-op-plaat
banners
lichtbakdia’s
plexiglas en UV-print
distributie
en meer

Digital data

e-books
database publishing  
variabel data printen
webapplicaties
e-mailing
sms/mms
en meer

Drukwerk is typisch een product dat altijd op het juiste 
moment op de juiste plaats moet zijn. In de juiste 
oplage, want weggooien is natuurlijk zonde. Relevante 
informatie in een aansprekende vorm; drukwerk wordt 
tenslotte gemaakt om te worden gelezen. Maar bovenal 
moet drukwerk meer zijn dan een kostenpost.

Dat geldt uiteraard ook voor drukwerk met een educatieve of infor-
matieve inhoud. Deze  uitgaven wordt vaak aangepast aan de actu-
aliteit. De verschillende producten moeten vaak gecombineerd 
worden tot pakketten, waarvan de samenstelling per order wisselt. 
Levering op verschillende adressen vraagt om een strakke organi-
satie van de logistiek. Voor zulke uitgaven kiest u voor een partij die 
weet hoe dat op een efficiënte manier geregeld kan worden.

Hollandridderkerk is al jarenlang de specialist op het gebied van 
digitaal drukwerk en Printing on Demand. De hoogste kwaliteit is 
daarbij vanzelfsprekend. Geavanceerde technieken en professionele 
medewerkers staan daarvoor garant. Met eigen ontwikkelaars reali-
seren wij maatwerkkoppelingen met systemen bij onze opdracht-
gevers. Hierdoor verloopt de samenwerking naadloos en worden 
zij daadwerkelijk ontzorgd. Van elektronisch bestellen tot en met de 
aflevering bij hun klanten.

Knelpunten in uw huidige werkwijze brengen wij graag 
samen met u in kaart en vervolgens zorgen wij voor 
de beste oplossing, waarmee u gegarandeerd kosten 
bespaart en waarmee u kunt rekenen op tevreden klan-
ten. Dat is Hollandridderkerk!

Altijd en overal actueel 
digitaal drukwerk!

Maar Hollandridderkerk doet nog veel meer dan alleen Print on Demand. 
Maak hieronder kennis met alle facetten van ons bedrijf.

De vele gezichten van Hollandridderkerk Meer informatie: www.hollandridderkerk.nl
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Beste relatie,
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.

Derde jaargang, nummer 7, 2014
Gastredacteur: Marten Veenstra | Tekst en (eind)
redactie:  Heleen Versprille (Tekstbureau Gere-
geld) | Fotografie: David Bernard (Hollandrid-
derkerk) | Conceptontwikkeling en ontwerp: 
Yourcentral | Papier: Revive 100 Gloss 200grs/
m2, gesponsord door PaperlinX | 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.

colofon

contact

De
Hollandridderkerk
Groep

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

Joost van Hensbergen
Accountmanager
T 0180 48 22 22
M 06 452 203 20
E joosth@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

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

Aziz Benzabir
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
Accountmanager
T 0180 48 23 45
E sanderb@hetbeeldgebouw.nl

David Bernard
Campagnemanager
T 0180 48 23 31
E david@yourcentral.nl

Arno Bouman
Ordermanager
T 0180 48 23 45
E arnob@hollandridderkerk.nl

Alexandra van der Vliet
Grafisch Vormgever
T 0180 48 23 36
E alexandra@yourcentral.nl
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Reageren op deze uitgave van HollandWerkt?  
Stuur uw reacties naar hollandwerkt@hollandridderkerk.nl

Voor u ligt de 7e uitgave van de 

HollandWerkt, waarin wij u een kijkje 

in onze keuken en die van enkele 

innovatieve klanten geven. We 

hopen dat de interessante artikelen 

en frisse vormgeving u uitdagen 

om een deel van uw kostbare tijd 

vrij te maken en het magazine te 

lezen. Wilt u met uw bedrijf ook 

eens aan het woord komen in een 

artikel of uw advertentie plaatsen 

in ons klantenmagazine? Of staat 

het concept u zodanig aan dat u 

overweegt zo’n magazine 

voor uw eigen organisatie 

uit te geven? Neemt u dan 

contact op met onze redactie voor 

meer informatie. 

Alstublieft relatie,

Met plezier stuur ik u de nieuwste uitgave van 
ons relatiemagazine HollandWerkt, met als 
thema Opleiders.

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

Directeur Hollandridderkerk 
& Gasthoofdredacteur HollandWerkt


