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in april was Hollandridderkerk met een 
opvallende stand aanwezig op de Fenexpo 
Businessdagen in Gorinchem. tijdens dit eve-
nement lieten wij bezoekers kennismaken 
met crossmediale communicatie. 

Met een interactieve campagne hebben de geïnteresseerden 
zelf de kracht van deze innovatieve manier van persoonlijk 
communiceren ervaren. Deze campagne bestond uit een mix 
van gepersonaliseerde webpagina’s, e-mail, print en SMS-
berichten. 

Door persoonlijk en crossmediaal met uw relaties te commu-
niceren kunt u de effectiviteit van uw communicatie aantoon-
baar vergroten. Daarbij is persoonlijk communiceren vaak 
eenvoudiger dan u denkt. Onze specialisten kunnen u daar 
alles over vertellen. 

Persoonlijk communiceren op 
de fenexpo businessdagen



Zo’n 17 jaar geleden kwam ik voor mijn 
opleiding Grafisch Management als stagiair 
binnen bij Hollandridderkerk. Het beviel me 
zo goed dat ik niet meer ben weggegaan, 
al heb ik intern wel de nodige omzwer-
vingen gemaakt. Dat geldt trouwens voor 
meer collega’s; binnen dit bedrijf worden 
ambities opgemerkt. Als je dat wilt, krijg je 
de mogelijkheid om je te ontwikkelen en 
zo door te groeien naar een andere functie.
 
Hollandridderkerk heeft sinds de oprich-
ting, bijna 60 jaar geleden, enorme ontwik-
kelingen doorgemaakt. Wij werken inmid-
dels voor veel verschillende branches: van 
zakelijke dienstverlening tot overheid en 
retail. Als accountmanager ben ik verant-
woordelijk voor  de sectoren AECOO, ofte-
wel architecten, engineers, constructors, 
overheid en opleiders. Een grote diversiteit 
als het gaat om het soort organisatie en de 
variatie aan producten die zij afnemen. Het 
zijn ook branches waar de economische 
crisis zijn intrede heeft gedaan en waar, na 
het afronden van veel lopende projecten, 
de geldkraan werd dichtgedraaid.

Natuurlijk was dit ook voor ons geen 
gemakkelijke situatie. Hierdoor werden 
wij echter wel geprikkeld om kritisch naar 
onze eigen organisatie te kijken. Kritisch 

naar de manier waarop we met tegenslag 
omgaan, hoe het werk is georganiseerd en 
waar onze focus op ligt. De diversiteit van 
ons aanbod en de instelling om vooruit te 
kijken en kansen te zien, bleek het vangnet 
van Hollandridderkerk te zijn. 

Zoals alles heeft ook deze recessie twee 
kanten. Door mee te denken met onze 
klanten kunnen we forse kostenbesparin-
gen voor hen realiseren. Bijvoorbeeld door 
bepaalde processen te digitaliseren, of door 
het outsourcen van reprowerkzaamheden 
die voorheen door de interne huisdrukkerij 
werden verricht. Een directe besparing op 
kosten betekent voor veel organisaties ook 
een stap dichter bij het realiseren van hun 
CO2-reductie doelstellingen.

In deze editie van HollandWerkt leest u 
hier meer over. De gemeente Ridderkerk 
schetst een voorbeeld uit de praktijk, mijn 
collega’s van het team Sales binnendienst  
komen aan het woord en ik vertel u graag 
over DocumentBox, de allernieuwste 
dienst van Hollandridderkerk.  

Heeft u nog vragen of wilt u een persoon-
lijk gesprek? Laat het gerust even weten. 

Ik wens u veel leesplezier!

In elke uitgave van 
HollandWerkt laten we 
een gastredacteur aan 

het woord. Dit keer is 
het Mark Boomgaards, 

Accountmanager bij 
Hollandridderkerk.
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KLANt AAN HEt WOORD  Gemeente RiddeRkeRk

Visie en vooruitzichten… Ridderkerk heeft het!
in gesprek met henk dokter (wethouder economie) en roeland Sluiskes (bedrijfscontactfunctiona-
ris en adviseur economische zaken) van de gemeente ridderkerk komen allerlei grote thema’s aan 
bod. innovatie, duurzaamheid en het stimuleren van lokaal ondernemerschap en samenwerking. 
hoe wil de gemeente dit realiseren?  

traditiegetrouw is er een wereld van ver-
schil tussen ambtenaren en ondernemers. 
Waar ambtenaren meer gericht zijn op 
wetten, regels en richtlijnen en het toet-
sen daarvan, zijn ondernemers innovatief  
en proactief bezig met nieuwe projecten 
en producten. “Gemeenten hebben een 
negatief imago bij veel ondernemers. Dat is 
jammer, want we kunnen veel voor elkaar 
betekenen, zeker nu we hernieuwd inzet-
ten op economie. Waar we naar toe willen 
is de ondernemende ambtenaar die als 
sparringpartner met de ondernemer mee-
denkt over de middelen en mogelijkheden 
die er zijn en die helpt om de juiste kana-
len te vinden, ook als er problemen zijn. De 
gemeente wil door ondernemers gezien 
worden als een laagdrempelige instantie 
waar zij altijd terecht kunnen”, vindt Dokter. 

Brugfunctie
Met de komst van bedrijfscontactfunctio-
naris en adviseur Sluiskes is er al een flinke 
stap gezet om de zichtbaarheid te vergro-
ten en de dialoog op gang te brengen. 
“Een gezond lokaal ondernemersklimaat is 
onmisbaar voor de economie en de werk-
gelegenheid in Ridderkerk. De gemeente 
telt tussen de 1700 en 2000 ondernemers, 

het is belangrijk om goede contacten met 
hen te onderhouden en het gesprek met 
elkaar aan te gaan. Hierin heb ik de rol 
van verbinder: tussen de gemeente en de 
ondernemer maar ook tussen onderne-
mers onderling. Door het organiseren van 
bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten weet 
je elkaar makkelijker te vinden en kan er 
kennis en informatie uitgewisseld worden.” 
Sluiskes bezocht ook Hollandridderkerk 
en maakte kennis met de verschillende 
facetten van het bedrijf. “De werkwijze van 
Hollandridderkerk gebruik ik vaak als voor-
beeld naar andere ondernemers omdat 
het een bedrijf is met een innovatief karak-
ter. Door digitalisering en met een grote 
diversiteit aan producten lopen zij voorop 
in een branche waar dit niet eenvoudig is.” 

Papierloos
Juist die digitale processen zorgden ervoor 
dat Dokter in gesprek raakte met Jan van 
der Hoek, directeur van Hollandridderkerk. 
“Bij iedere gemeente wordt veel papier 
gebruikt, pallets vol stukken. Ik ben een 
voorstander van een papierloos kantoor 
en vroeg me dus af of dit niet anders kon. 
Met de introductie van laptops, tablets en 
digitale processen is er een betere balans 

gekomen en is er minder papier nodig, 
al is helemaal papierloos niet mogelijk.” 
Hollandridderkerk levert een scala aan 
producten en diensten aan de gemeente 
Ridderkerk: van visitekaartjes tot complete 
mailingen voor alle inwoners. Van legitima-
tiepassen voor handhavers tot flyers, fol-
ders en banners; op reprografisch gebied 
wordt de gemeente totaal ontzorgd. 

trots
Voor de gemeente is het positief om werk 
uit te besteden aan een plaatselijke partij: 
goed voor de economie en goed voor de 
werkgelegenheid. Dokter: “Aan de andere 
kant zie ik ook dat Hollandridderkerk lokaal 
actief en maatschappelijk betrokken is bij 
allerlei activiteiten en goede doelen als bij-
voorbeeld de Roparun. Ze hebben daarin 
een voorbeeldfunctie, ik ben dan ook blij 
dat deze onderneming in Ridderkerk geves-
tigd is. Als gezicht van Hollandridderkerk 
is Jan van der Hoek een ondernemer die 
zichtbaar en toegankelijk is. Hij heeft visie 
en draagt dit ook uit, onder andere in het 
recent opgestarte duurzaamheidsnet-
werk.  Ik ben trots op Hollandridderkerk als 
dienstverlener en op de brede maatschap-
pelijke betrokkenheid van de organisatie.”

van legitimatiepassen 
voor handhavers 
tot flyers, folders 

en banners; op 
reprografisch gebied 

wordt de gemeente 
totaal ontzorgd.



Met complete outsourcing van uw reproservice 
haalt u onze capaciteit en expertise in huis

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om zich uitsluitend op hun 
eigen business te richten en specialistische werkzaamheden uit 
te besteden. Om een aantal redenen is het verstandig het werk, 
dat voorheen door een interne repro-afdeling of huisdrukkerij 
werd verricht, over te dragen aan een professionele partij. 

 U bent verlost van de vaste kosten voor aanschaf en onderhoud 
van apparatuur en huisvesting. Daarnaast bespaart u op de 
kosten voor personeel. In veruit de meeste gevallen levert dit 
een forse besparing op, uw flexibele afname bepaalt voortaan 
het niveau van de kosten.

 Een ander voordeel van outsourcing is dat u als klant zelf geen 
omkijken meer heeft naar het hele traject. Van productie tot 
verpakken, adresseren en verzenden; alles wordt tot in de puntjes 
door ons geregeld! 

Hollandridderkerk levert volledige reproservice en garandeert 
professionele afhandeling van iedere opdracht. Wij leveren door-
dachte on-demand oplossingen en bieden snelle service en hoge 
kwaliteit. Daarnaast zijn uiteraard ook bedrijven welkom die op 
zoek zijn naar een oplossing voor een eenmalige opdracht of 
spoedklus. Kopiëren, scannen, printen of plotten:  van enkele 
exemplaren tot grote oplagen. Het spreekt vanzelf dat wij als 
veelzijdige grafimedia-specialist beschikken over geavanceerde 
apparatuur, de allernieuwste productietechnieken en innovatieve 
digitale systemen.  

meer informatie?
Wilt u weten welke voordelen uitbesteden biedt voor uw organisatie? 
Neem contact met ons op zodat u het kunt bespreken met onze 
accountmanagers Mark Boomgaards en Joost van Hensbergen. 

Postverzorging uitbesteden, een zorg minder!

Wilt u meer weten over DocumentBox? 
Maak een afspraak voor een demonstratie. 

Medewerkers van postkamers zijn verantwoordelijk voor het afhandelen 
van inkomende en uitgaande post. Een dagelijks terugkerend proces met 
pieken die tijdgebonden zijn en waarbij het aanbod en volume nogal kunnen 
variëren. VisieDoc Informatievoorziening biedt voor efficiënte afhandeling 
van uw post slimme software: de DocumentBox. Hiermee wordt in samen-
werking met Hollandridderkerk afgerekend met het reguliere postproces 
dat tijdrovend en bovendien lastig te managen is.

Wat neemt de DocumentBox u uit handen?
Al uw inkomende poststukken worden bij ons op locatie geopend, gesor-
teerd, gescand, digitaal geregistreerd en chronologisch gerangschikt. Dat 
gebeurt op een plek die alleen toegankelijk is voor gescreende medewer-
kers, die bezig zijn met het verwerken van uw post. De poststukken zijn 
vanaf dat moment digitaal te raadplegen of worden digitaal bij u bezorgd. 
Afhankelijk van uw wensen bieden wij de documenten aan per proces, 

afdeling of dossier in het documentmanagementsysteem; de keus is aan 
u. Het outsourcen van uw postkamer is efficiënt en levert tijdwinst op, u 
bespaart op kosten en mankracht. 

Gaat uw voorkeur uit naar de verzending van uitgaande documenten per 
post, waarbij de tekst wordt geprint op briefpapier en voorzien van úw 
bedrijfslogo? Of toch liever verzending per mail? Het is allemaal mogelijk. 

CWA gecertificeerd
Verwerking van informatie is bij ons als security printer in vertrouwde 
handen. Hollandridderkerk beschikt over het CWA certificaat, een internatio-
naal erkend beveiligingscertificaat dat borg staat voor fysieke en procedurele 
beveiliging van onze processen. Bovendien zijn al onze medewerkers in 
het bezit van een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) en beschikken zij 
over de benodigde opleidingen en de juiste competenties.

FOCUS OP RePRO
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tEAM IN BEELD  AFdeLinG SALeS BinnendienSt

hoe werken jullie op de afdeling Sales?
Nel: “Kort geleden zijn er branchegerela-
teerde teams samengesteld waarin iedere 
accountmanager is gekoppeld aan twee 
binnendienstcollega’s en een medewerker 
van traffic. Voor klanten is dit heel prettig, zij 
hebben vaste aanspreekpunten, die ook nog 
eens gespecialiseerd zijn op hun vakgebied.”

Kees: “Het bevalt ons inderdaad goed om zo 
te werken. Het toevoegen van een traffic-
collega aan ieder team zorgt ervoor dat de 
lijnen kort zijn. Hierdoor is de onderlinge 
communicatie verbeterd, we kunnen snel 
even tussendoor overleggen. En omdat we 
zicht hebben op elkaars werkzaamheden 
is er veel begrip. We helpen elkaar als dat 
nodig is.”

waaruit bestaan de werkzaamheden van 
jullie teams?
Nel: “Bij de binnendienst hebben we gevari-
eerd werk. We maken afspraken met klanten 
voor de manager Sales en accountmanagers, 
plegen acquisitie, maken offertes, zetten 
orders uit bij traffic en verzorgen het after-
salestraject. Ook de administratie en het 
registreren van acties in het CRM-systeem 
horen erbij.”

“Het is de bedoeling dat een werkdag vol-
gens een bepaalde structuur verloopt”, ver-
telt Kees. “Je wilt natuurlijk proactief met je 
geplande takenlijst aan de slag. Maar soms 
word je zo meegesleept door de hectiek van 
de dag dat je hiervan af moet wijken. Want 
uiteindelijk gaan klanten die een dringende 
vraag hebben of snel geholpen moeten 
worden met een order toch voor.”

wat vind je het leukste aspect aan je werk?
Kees: “De ontwikkelingen in onze branche gaan 
supersnel. Dat maakt het werk uitdagend, je 
moet wel bij blijven. Als adviseurs zijn we dage-
lijks bezig om onze klanten te voorzien van 
pasklare oplossingen. Bij de meer complexere 
vraagstukken is het de kunst om uit de verschil-
lende mogelijkheden de allerbeste oplossing 
te kiezen. Een klant nee-verkopen is er niet bij! 
Juist die adviserende rol is heel boeiend.”

Nel aarzelt geen moment. “Koude acquisitie, 
dat vind ik echt leuk. Het is toch geweldig om 
aan anderen over je bedrijf te kunnen vertel-
len? Zeker als het me lukt om mensen net zo 
enthousiast te maken over de producten als ik 
dat ben. Nieuwe klanten waar ik een afspraak 
mee kan maken omdat ze nieuwsgierig zijn 
naar ons aanbod. Daar word ik blij van!”

wat vind je van de sfeer op de afdeling?
Kees: “Sales levert een teamprestatie waarin we 
allemaal een eigen aandeel hebben. Dat geldt 
zowel voor manager Sales Henny,  account-
managers Mark en Joost als voor de collega’s 
van de binnendienst. Daarnaast blijven we ons 
dagelijks ontwikkelen en volgen we samen 
workshops en trainingen. Loyaliteit en colle-
gialiteit, dat zijn wel de woorden die het eerst 
in me opkomen.” 

Nel is het hiermee eens; “De meeste collega’s 
werken al langere tijd bij Hollandridderkerk. Je 
hebt van iedereen de sterke en minder sterke 
punten leren kennen waardoor je elkaar goed 
kunt aanvullen. Wat ik leuk vind, is dat we ook 
buiten het werk wel eens iets met het team 
ondernemen of organiseren, bijvoorbeeld een 
gezellig kerstontbijt.”   

het valt niet mee om alle leden van het binnendienstteam tege-
lijk aan tafel te krijgen voor een gesprek. de medewerkers van 
Sales hebben het druk en moeten telefonisch bereikbaar blijven 
voor hun klanten. Kees van der giessen en nel van der Staaij zijn 
ervaren medewerkers en de aangewezen personen om namens 
hun collega’s het woord te doen. 

“Nee verkopen 
doen wij hier 

niet, we zoeken 
altijd de best 

passende 
oplossing”

team in beeld: Afdeling Sales
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Meer informatie? Bezoek onze website www.documentbox.nl 

UW POSTVERWERKING & ARCHIEF DIGITAAL

V i s i e D o c  I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g  •  e - m a i l :  i n f o @ v i s i e d o c . e u  •  t e l e f o o n :  0 1 0  4 3 8 2 6 6 7  •  w e b s i t e :  w w w . v i s i e d o c . e u

 Bespaar op uw kosten door volledige outsourcing

 Scannen, sorteren, registreren, verzenden & archiveren

 Gratis gebruik van VisieDosis DMS

 Geautoriseerde online toegang (‘Het Nieuwe Werken’)

topkwaliteit displaysystemen 
bij Hollandridderkerk

“Wij gebruiken deze systemen wereldwijd en onze 
salesmanagers zijn er razend enthousiast over”.

Sanne Dekker – Damen Shipyards

wanneer u écht indruk wilt maken, kiest u voor een van 
de professionele presentatiesystemen van expolinc. 
hollandridderkerk is dealer van deze systemen en 
adviseert u graag over de uitgebreide mogelijkheden. 

Producten van Expolinc kunnen overal worden gebruikt waar u uw 
boodschap wilt uitdragen - of dat nu in een kleine foyer is, of tijdens 
grote evenementen en beurzen. Laat de omgeving en uw eigen crea-
tiviteit bepalend zijn bij het kiezen van een displaysysteem. Zowel de 
eenvoudige roll-up modellen als de grote displaywanden zijn gemak-
kelijk op te zetten en mee te nemen. 

Met de combinatie van de toonaangevende producten van Expolinc 
en de grootformaat prints van Hollandridderkerk bent u verzekerd 
van een indrukwekkende presentatie!

Voor meer informatie neemt u contact op met onze product-
specialisten:   0180-48 22 11   sales@hollandridderkerk.nl. 

 duurzaam (europees) product    a-merk met fabrieksgarantie  

  zeer eenvoudig op te zetten    compact en gemakkelijk draagbaar
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“Kinderen spelen online games, chat-
ten met elkaar, zijn actief op allerlei social 
media. Voor ouders is het meestal onmo-
gelijk om kinderen hier goed in te begelei-
den om de simpele reden dat ze alle ont-
wikkelingen niet bij kunnen houden. De 
meeste kinderen overtreffen hun ouders 
als het gaat om kennis over de mogelijk-
heden en het creatief gebruik van internet.” 
Aan het woord is Paul Veldhuizen, specialist 
in informatiebeveiliging en bedenker van 
Dossier X. 

Dit bewustwordingsprogramma bestaat 
uit een  speciaal lespakket voor kinderen 
van 10 tot en met 12 jaar. Met leuke oefe-
ningen en spannende opdrachten leert 
Agent-X kinderen in groep 7 en 8 spe-
lenderwijs hoe ze op een veilige manier 
omgaan met internet. Ook ouders en leer-
krachten krijgen veel informatie en worden 
actief bij deze missie betrokken.

waakzaam en weerbaar
Paul: “Het doel is om nu en in de toekomst 
de waakzaamheid en weerbaarheid van 
alle internetgebruikers te vergroten, te 
beginnen bij de kinderen. De focus ligt 
hierbij op privacy, integriteit en communi-
catie. In de lessen geven we eerlijke en hel-
dere informatie op een manier die kinderen 
aanspreekt. Ook tijdens de thema-avond 
voor ouders schromen we niet om te ver-
tellen over cyberpesten, identiteitsfraude 
en digitale kinderlokkers. Het is belangrijk 
om te weten wat de schadelijke gevolgen 
kunnen zijn als je online niet voorzichtig en 
alert bent. Want de dreigingen gaan echt 
verder dan de meeste mensen over het 
algemeen beseffen.”  

maatschappelijk probleem
De basisschoolleerlingen die inmiddels het 
programma hebben afgerond zijn laaiend 
enthousiast. De kinderen zijn trots op het 

leskoffertje en het certificaat dat zij van 
Agent-X mochten ontvangen. Dossier-X 
is speciaal ontworpen om kinderen, maar 
ook hun ouders, bewust te maken en een 
andere kijk te geven op online communi-
catie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
niet alleen bij de school of bij de ouders. 
We hebben hier te maken met een maat-
schappelijke kwestie die iedereen aangaat 
en daarom ook landelijk meer bekendheid 
verdient.

Voor organisaties en bedrijven die 
graag een steentje willen bijdragen 
aan de online veiligheid van kinderen, 
is het mogelijk lespakketten op scho-
len te sponsoren.

Meer informatie?

www.dossier-x.nl

agent-x@dossier-x.nl

EEN ANDER GEZICHt VAN HOLLANDRIDDERKERK  dOSSieR-X

(of scan de QR-code)

AGent-X maakt 
kinderen bewust van 
digitale dreiging

ouders willen het internetgedrag van hun kinderen in de gaten 
houden en hen beschermen tegen kwade invloeden. maar hoe 
pak je dat aan als er online onzichtbare gevaren op de loer liggen? 
cyberpesten, verbaal geweld via de social media en digitale bedrei-
gingen vormen helaas de keerzijde van het internetgebruik door 
kinderen. agent-X maakt kinderen bewust en weerbaar.
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Bij deze Hol landWerkt ontvangt u een voorbeeld van 
wat mogelijk is met print-op-plaat en contoursnijden. 

De Magnetische Memo is afgedrukt op magneetfolie 
en voorzien van een whiteboard laminaat, zodat u er 

op kunt schrijven met een daarvoor geschikte stift. Wij 
hopen dat dit voorbeeld u op ideeen brengt. Voor meer 
inspiratie en informatie nodigen wij u uit 

contact met ons op te nemen. 

Windenergie is in Nederland de meest duurzame vorm van ener-
gie. Ruim een jaar geleden is Hollandridderkerk overgeschakeld 
op windenergie. Hierdoor is het gelukt in 2013 de CO2-voetafdruk 
op het gebied van elektriciteit drastisch te verlagen. de totale 
CO2 uitstoot is in dit jaar met maar liefst 71% afgenomen. 

Hollandridderkerk voert een ‘Duurzaam Ondernemen’-beleid en 
compenseert de eigen CO2 uitstoot door de aanschaf van VCS-
credits. Hiermee streeft zij een klimaatneutrale bedrijfsvoering na. 
Ook worden met deze klimaatcompensatie diverse duurzame (ener-
gie-) projecten ondersteund, variërend van bosbehoud tot alterna-
tieve energie. Deze projecten leiden tot milieuvriendelijke innova-
ties, voornamelijk in ontwikkelingslanden, waar ze geen negatieve 
gevolgen hebben voor de omgeving en de gemeenschap. 

is ook uw bedrijf geïnteresseerd in duurzaam 
ondernemen? wilt u meewerken aan verbete-
ring van het milieu, bijvoorbeeld door een lagere 
uitstoot van CO2, maar ontbreekt het u aan 
informatie? marco waarts, kAm-coördinator bij 
Hollandridderkerk, vertelt u er graag meer over. 

“Bedrijven die binnen onze samenwerking willen bijdra-
gen aan duurzaam ondernemen wil ik natuurlijk een stapje 
verder helpen. Zij kunnen gerust contact met mij opnemen 
als er behoefte is aan uitleg of wat voorbeelden uit de prak-
tijk. Ook het aanmoedigen en stimuleren van bedrijven 
die willen starten met duurzaam ondernemen hoort 
bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
Hollandridderkerk!” 

marcow@hollandridderkerk.nl

klimaatneutraal ondernemen
Meer informatie over MVO? 
Scan de code!

(of scan de QR-code)

met onze digitaal gestuurde snijmachine kunnen wij elke 
denkbare vorm uitsnijden, frezen of rillen. Van het mate-
riaal dat wij voor u bedrukken maken wij op deze manier 
exact uitgesneden point-of-sale displays, kleine oplagen 
verpakkingen, offertemappen, etc. de materiaalkeuze is 
uitgebreid: dibond, karton, plexiglas, aluminium, forex of 
vinyl; het kan allemaal. 

Printen doen wij direct op het plaatmateriaal. Efficiënt en met een 
fotografische kwaliteit. Daarbij kunnen wij ook witte inkt gebrui-
ken, wat de creatieve mogelijkheden nog groter maakt. Omdat wij 
printen en snijden op één locatie, zijn wij in staat om razendsnel te 
leveren zonder risico op beschadigingen tijdens transport tussen 
verschillende leveranciers. 

Over een van de vele toepassingen leest u meer in het artikel 
over DB Schenker op pagina 11. Geef uw creativiteit de ruimte en 
bespreek met ons de uitgebreide mogelijkheden van print-op-
plaat en contoursnijden. Onze adviseurs staan voor u klaar!

Bedenk een vorm 
en wij maken het!

Presentje voor onze relaties: de Magnetische Memo



HOLLANDRIDDERKERK WERKt SAMEN  OnLineRBOOkS

grote sprekers hebben één ding met elkaar gemeen, ze maken gebruik van oneliners die de kern 
raken en impact hebben. ‘i have a dream’. ‘ich bin ein berliner’. wie kent deze uitspraken niet? 
grootheden als churchill en einstein stonden bekend om hun geestige en diepzinnige oneliners, 
maar ook onze eigen Johan cruijff weet zaken soms treffend te verwoorden. inmiddels kennen 
de gebruikers van social mediakanalen als facebook en twitter de kracht van de oneliner, van 
tegeltjeswijsheid tot mooie quotes van beroemdheden; inspirerende, prikkelende teksten zijn in 
trek bij het lezerspubliek.

Een boek met citaten, spreuken, quotes en oneliners is een leuk 
cadeau, voor iedere gelegenheid is wel een geschikt exemplaar 
te vinden. Onelinerbooks.nl maakt  persoonlijke boeken voor con-
sumenten én bedrijven. Uniek is dat de besteller het boek kan 
voorzien van allerlei persoonlijke kenmerken zoals de namen van 
de ontvanger en de afzender én een persoonlijke boodschap. 
In vele gevallen is het zelfs mogelijk een eigen foto op de voor-
zijde van het boek te plaatsen.  “Rond de belangrijkste zakelijke 
thema’s als leiderschap, management, succes, afscheid of jubi-
leum heeft Onelinerbooks een boek. Wij kunnen een boek ook 
geheel naar wens van een organisatie op maat maken, zowel in 
het Nederlands als in het Engels en voorzien van het bedrijfslogo. 
Steeds meer bedrijven ontdekken het gepersonaliseerde boek als 
een  interessant communicatiemiddel binnen een marketing- of 
salestraject”, vertelt Jaap Voerman van Onelinerbooks.

Snelste leverancier
Via de website is het eenvoudig om zelf een boek te personali-
seren. De besteller ziet tijdens het bestelproces een voorbeeld 
van het boek en kan zo zijn eigen inbreng nog aanpassen. “Het 
lijkt inderdaad simpel maar we hebben fors geïnvesteerd om 
goede producten te ontwikkelen en het hele proces zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. 
Hollandridderkerk heeft aan 
de wieg van dit nieuwe plat-
form gestaan en is nog steeds 

leidend als producent, waar de hele workflow georganiseerd 
wordt. Het productieproces zorgt ervoor dat elke keer weer een 
product van hoge kwaliteit wordt gemaakt dat binnen twee werk-
dagen vanuit Ridderkerk naar de klant wordt verzonden.” Daarmee 
is Onelinerbooks.nl wereldwijd de snelste leverancier van geper-
sonaliseerde boeken, waarbij het niet uitmaakt of het om een 
afname van een enkel boek of om duizenden exemplaren gaat. 

Persoonlijke benadering
Voerman maakt ook voor zijn andere bedrijven gebruik van de 
diensten en gepersonaliseerde producten van Hollandridderkerk. 
Novella is een organisatiebureau dat gespecialiseerd is in de 
inhoud en vorm van congressen en bijeenkomsten. Hiervoor 
wordt vaak het World Café ingezet, een dynamische werkvorm om 
een levendige dialoog tussen de deelnemers op gang te brengen. 
“Om te zorgen voor een goede tafelschikking tijdens het World 
Café ontwikkelde Hollandridderkerk samen met ons een systeem 
van gepersonaliseerde badges. Niet alleen de naam van de deel-
nemer en van het bedrijf, maar ook de route van de deelnemer tij-
dens de congresdag staat vermeld op de persoonlijke badge. Om 
de terugkoppeling naar de deelnemers echt persoonlijk te maken, 
hebben we een gepersonaliseerd magazine ontwikkeld dat zij na 

afloop toegezonden krijgen”.

Zeg het met 
een Onelinerboek!

meer informatie vindt u op:

www.onelinerbooks.nl
            
www.theworldcafe.nl

www.novella.nl



KLANt AAN HEt WOORD  dB SCHenkeR LOGiStiCS

DB Schenker Logistics en Hollandridderkerk: 

voor elke vraag een oplossing!

In de logistieke centra van DB Schenker 
is het uiteraard van groot belang dat alle 
artikelen snel en eenvoudig te lokaliseren 
zijn. Daarbij wordt onder andere gebruik 
gemaakt van bedrukte magneetstrips, elk 
gedeelte van een stelling heeft een loca-
tiecodering. Waar eerder gewerkt werd 
met plakstrips, is de indeling van de stel-
lingen met deze magneetstrips nu snel en 
eenvoudig aan te passen aan de actuele 
situatie.

Bewegwijzering- en informatieborden
De logistieke centra zijn onderverdeeld 
in verschillende area’s. Aan het plafond 
bevestigde borden maken in één oog-
opslag duidelijk waar deze gemarkeerde 
gebieden zich bevinden. 

DB Schenker besteedt veel aandacht aan het 
voorkomen van verspilling in de organisatie. 
Om dit onder de aandacht te brengen bij de 
medewerkers, wordt onder andere gebruik 
gemaakt van banners en borden in de logis-
tieke centra en kantoren. Deze uitingen 
worden verzorgd door Hollandridderkerk. 

dynamische partners
Voor DB Schenker is het van belang dat een 
leverancier een goede prijs-kwaliteitverhou-
ding biedt en zeer snel kan schakelen. Dit 
sluit aan op de grote dynamiek die voor de 
logistieke dienstverlener vanzelfsprekend is. 
Meedenken en innovatieve oplossingen aan-
dragen is daarbij een must. De samenwerking 
met Hollandridderkerk verloopt op al deze 
punten naar volle tevredenheid.

dB SCHenkeR LOGiStiCS
Europees landtransport, mondiaal vervoer 
van lucht- en zeevracht, uitgekiende logis-
tieke oplossingen en wereldwijd supply 
chain management. De logistieke specia-
listen van DB Schenker Logistics behoren 
tot de top als het gaat om automotive, high-
tech- en consumentengoederen, beurslogis-
tiek, speciaal vervoer en diensten voor grote 
evenementen. Met 95.000 medewerkers, 
een fijnmazig netwerk van 2.000 vestigingen 
in de belangrijkste economische regio’s ter 
wereld en een omzet van 19,7 miljard euro, 
behoort de DB Schenker Group tot de groot-
ste logistieke spelers ter wereld.

De gerelateerde producten van Hollandridderkerk:

 Bedrukte magneetfolie op klein- en groot formaat

 Contoursnijden en frezen in elke vorm

 Print-op-plaat: o.a. op Dibond, displaykarton, plexiglas en aluminium

Met dank aan Bea Akerboom van DB Schenker 
Logistics Nederland.

db Schenker biedt wereldwijd oplossingen voor eenvoudige 
tot zeer complexe logistieke vraagstukken. met alleen al in 
nederland 23 logistieke centra en kantoren op 17 verschillende 
locaties, verbindt db Schenker logistics alle belangrijke econo-
mische regio’s met elkaar. als leverancier van db Schenker draagt 
hollandridderkerk daar graag een steentje aan bij.

Kijk voor meer informatie op 
www.logistics.dbschenker.nl
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Online 
documenten 

opmaken 
in YOP 

web2Print
Bespaar eenvoudig en 
efficiënt op uw kosten

Binnen uw organisatie  maakt u 
gebruik van allerlei soorten (huisstijl)
drukwerk: van visitekaartjes tot pro-
ductsheets en van brochures tot ban-
ners en posters. Het beheer van deze 
middelen is vaak een neventaak en 
leidt regelmatig tot onaangename 
verrassingen. de huisstijl wijkt af, de 
gebruikte telefoonnummers en e-mail-
adressen zijn niet langer actueel en net 
voor dat belangrijke evenement zijn 
de visitekaartjes op. Herkent u dit? 

Beheer uw drukwerk met YOP 
web2Print
Met YOP Web2Print past u eenvoudig al uw 
documenten aan, beheert u huisstijlmid-
delen en bestelt u communicatie-items 
met een paar muisklikken. Allemaal binnen 
één online omgeving zonder kostbare, 
aanvullende software. Investeren in kennis 
en software is dus niet nodig.

24/7 toegang tot uw documenten
Onze online Web2Print-omgeving biedt 
uw medewerkers 24/7 toegang tot uw 
documenten. Deze documenten zijn 
opgeslagen in een beveiligde digitale 

bibliotheek, die alleen toegankelijk is voor 
medewerkers van uw organisatie. Door de 
handige indeling zijn documenten snel 
te vinden, eenvoudig aan te passen en te 
bestellen. 

Altijd een consistente huisstijl
YOP Web2Print maakt gebruik van bron-
documenten gemaakt in Adobe InDesign. 
Het is dus niet nodig bestaande documen-
ten opnieuw te maken. U kiest zelf welke 
onderdelen (tekst en beeld) door uw mede-
werkers aangepast kunnen worden. Bij het 
aanpassen worden automatisch de juiste 
huisstijlkleuren en lettertypen gebruikt, 
zodat uw huisstijl gewaarborgd is. In 
Web2Print ziet u direct op uw scherm wat 
u doet in een ‘WhatYouSeeIsWhatYouGet’ 
voorvertoning. 

Ontdek nu de voordelen van YOP 
web2Print
Ook in uw organisatie kunt u met  behulp 
van YOP Web2Print efficiënter omgaan met 
uw drukwerk.  Wilt u weten welke voorde-
len YOP Web2Print u kan bieden? Wij nodi-
gen u uit om contact met ons op te nemen 
voor vrijblijvend advies en een gratis demo. 

de toolbox van YOP staat voor u klaar 

YOP staat voor ‘Your Online Platform’, dé toolbox waar-
mee wij u helpen een hoger rendement op uw mar-
ketinguitgaven te behalen. YOP biedt u uitgebreide 
mogelijkheden op het gebied van crossmediaal com-
municeren (online & print) en het online verkopen van 
printproducten. Van eenvoudige Direct Mail tot geavan-
ceerde campagnes.

de voordelen van YOP web2Print

 Bespaart direct tijd en kosten
 Zelf uw drukwerkitems beheren
 Aanpassen en meteen het resultaat bekijken
 Automatisch toepassen van uw huisstijl
 Geen specifieke kennis nodig
 Documenten of specifieke rechten toewijzen 

aan gemachtigde medewerkers

Onze online web2Print-omgeving 
biedt uw medewerkers 24/7 toegang
tot uw documenten



Deze handige beeldschermstandaard is 
vanaf nu verkrijgbaar bij Hollandridderkerk. 
De standaard is geheel gemaakt van 
honingraatkarton en geschikt voor (LCD/
LED) monitoren tot 23 inch. Door de open 
zijkanten heeft de standaard een bijzon-
dere eco-uitstraling. De standaard wordt in 
full colour bedrukt met uw eigen ontwerp, 
waarbij wij u natuurlijk graag van dienst 
zijn.

Voor meer informatie en prijzen kunt 
u contact met ons opnemen. Bel naar 
0180 48 22 11 of mail ons via sales@
hollandridderkerk.nl.

Onze samenwerking met Pixel Stereo-
graphy heeft geleid tot een vermelding 
in het Guinness Book of Records. Voor de 
stand van Audi op de Consumer Electronics 
Show in Las Vegas, maakten wij gezamen-
lijk de grootste driedimensionale (lenticu-
laire) afdruk ter wereld. Pixel is een speci-
alist op het gebied van driedimensionale 
presentaties. Hollandridderkerk is voor de 
grootformaat afdrukken vaste partner van 
Pixel. 

meer informatie over 3d-presentaties 
vindt u op www.pixel.nl. 

In opdracht van de Commandant Landstrijdkrachten werkte Het Beeldgebouw mee aan 
de restyling van de Prinsenkamer in de Kromhoutkazerne in Utrecht. Qua kleur en con-
trast zijn de beelden van de originele schilderijen van stadhouders, koningen en koningin-
nen met elkaar  in evenwicht gebracht. De door ons gemaakte high-end inkjet afdrukken 
op canvas zijn vervolgens handmatig voorzien van diverse beschermende coatings. Het 
inlijst- en montagewerk is op professionele wijze verricht door Ron de Hoog van ‘Een Visie 
in Lijsten’. 

in aanwezigheid van onder meer de Commandant Landstrijdkrachten kon het 
prachtige eindresultaat tijdens een receptie bewonderd worden.

HOLLANDRIDDERKERK  nieuwS

zet uw beeldscherm op 
een voetstuk

wij maakten de grootste!
Replica's schilderijen voor de 
koninklijke Landmacht
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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

Retail

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

voor uw organisatie is repro waarschijnlijk geen 
kernactiviteit. in de praktijk betekent dit vaak 
dat u noodgedwongen concessies doet aan de 
efficiëntie van de papier- en documentenstroom 
binnen uw bedrijf. Samenwerken met een profes-
sionele partner die u kan ondersteunen, of com-
pleet ontzorgen, is in dit geval een goed idee. wij 
zijn zo'n partner en helpen u graag. van het maken 
van enkele afdrukken tot het volledig uitbesteden 
van al uw repro- en printwerkzaamheden.

Al jarenlang kunt u vertrouwen op de repro- en printser-
vice van Hollandridderkerk. Onze dienstverlening is uniek 
in omvang en mogelijkheden. Voor onder andere bouw-
bedrijven, opleiders, bureaus en overheden verzorgen 
wij naar volle tevredenheid het kopiëren, printen, plotten 
en inbinden van documenten en tekeningen. Wij leveren 
dienstverlening op maat waarbij uw situatie ons uitgangs-
punt is. Afhankelijk van uw specifieke wensen en eisen 
leveren wij een passend product. Dat doen wij snel, profes-
sioneel en met enthousiasme, zowel voor grote als kleine 
opdrachtgevers. Wij leveren ISO 9001 gecertificeerde kwali-
teit, volgens internationale milieunormen (ISO14001, FSC). 
Veilig en betrouwbaar. Vanaf de bestelling met onze online 
tools tot aan de bezorging, dát is onze corebusiness!

Repro bij Hollandridderkerk: 
supersnelle topkwaliteit 
met traditionele service!

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

De vele gezichten van Hollandridderkerk Meer informatie: www.hollandridderkerk.nl
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Geachte 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 6, 2014
Gastredacteur: Mark Boomgaards | Tekst en 
(eind)redactie:  Heleen Versprille (Tekstbureau 
Geregeld) | Fotografie: Tijmen Kielen en Jan 
Willem Bullee (Hollandridderkerk) | Concept-
ontwikkeling en ontwerp: Yourcentral | Papier: 
Revive 100 Gloss 200grs/m2, gesponsord door 
PaperlinX | Drukwerk en verzending: Hollandrid-
derkerk 

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

Overal om ons heen is te merken dat 

het lente is. De wereld heeft weer 

kleur gekregen. Je voelt, ruikt, ziet 

en proeft het. Het vroege voorjaar 

en de signalen van de aantrekkende 

economie zorgen voor een goed 

begin van 2014!

Net als de natuur, waar alles groeit en 

bloeit en voortdurend in beweging is, 

blijft Hollandridderkerk vernieuwen. 

Laat u zich, net als wij, graag 

inspireren door zoveel positiviteit? In 

deze uitgave van HollandWerkt leest 

u alles over nieuwe ontwikkelingen 

en onze innovatieve projecten.

Alstublieft,

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

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

Accountmanager Hollandridderkerk 
& Gasthoofdredacteur HollandWerkt


