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MVO en goede doelen: geen woorden, maar daden

Hollandridderkerk, een echt familiebedrijf

Bestuursacademie Nederland 
zocht de juiste partner

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in. Vrijwel dagelijks lees of 

hoor je er over, maar helaas blijft het vaak bij loze kreten, als onderdeel 

van een gewild imago. Bij Hollandridderkerk pakken we dit anders aan 

en zijn we al jaren bewust bezig met het verminderen van onze eigen 

milieubelasting.  Met onze visie en het beleid op duurzaam ondernemen 

houden we bij alle processen rekening met de e� ecten op mens en milieu. 

De grootste rol in het duurzaam ondernemen is wat mij betreft 

weggelegd voor onze medewerkers. Zij staan aan de basis van alles waar 

onze organisatie voor staat: het leveren van optimale dienstverlening 

van kwalitatief hoog niveau aan onze klanten. 

Bij Hollandridderkerk bieden we een open, inspirerende werkomgeving 

waar elke medewerker de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te 

ontwikkelen en door te groeien naar een functie die hem of haar op het 

lijf geschreven is. Door het geven van vertrouwen, verantwoordelijkheid 

en waardering krijgt voor de medewerker zijn of haar plek binnen het 

bedrijf ook echt inhoud. 

Wat we er voor terug krijgen, zijn gemotiveerde medewerkers met veel kennis 

en ervaring die enorm betrokken zijn bij hun klanten. Een sociaal werkklimaat 

is goed voor het zakelijk belang, met veel klanten hebben we langdurige 

relaties opgebouwd en met onze  klanttevredenheidsonderzoeken behalen we 

hoge scores. Een win-winsituatie voor u en voor ons dus en daar ben ik terecht 

trots op.

In deze tweede editie van HollandWerkt kunt u meer lezen over de voordelen 

van Print On Demand, oftewel het leveren van digitaal geproduceerd drukwerk 

op verzoek.  U als klant kunt hierdoor op elk gewenst tijdstip over actueel 

materiaal in de juiste hoeveelheid beschikken. Door hierbij gebruik te maken 

van de mogelijkheden van gepersonaliseerd drukwerk kunt u uw marketing 

afstemmen op iedere unieke ontvanger. Zo wordt uw communicatie niet alleen 

persoonlijk, maar ook e� ectief toegepast met echte aandacht voor de 

individuele wensen van uw klant. Print on Demand wordt ingezet als 

innovatieve tool op het snijvlak van marketing en duurzaam ondernemen.  

COLUMN

In elke uitgave van HollandWerkt laten we een gastredacteur 

aan het woord. Dit keer is dat Jan van der Hoek, directeur/eigenaar 

van Hollandridderkerk.

Beste <aanhef> <Tussenvoegsel> Achternaam,

Tot slot wil ik graag uw aandacht vragen voor SecuredDocuments, een 

onderdeel van de Hollandridderkerk Groep, waar vertrouwelijk materiaal 

en waardedocumenten volkomen veilig worden geproduceerd en 

verwerkt. Wereldwijd zijn er slechts 75 bedrijven die voldoen aan de 

strenge, internationale eisen van het CWA-certi� caat. Zij beschikken over 

de benodigde certi� cering en gekwali� ceerde medewerkers. Mooi om te 

kunnen vertellen dat wij er daar één van zijn!

Ik wens u veel leesplezier met deze HollandWerkt. Heeft u suggesties?  

Laat het ons gerust weten!

UNIT4 ontwikkelt, verkoopt, implementeert en ondersteunt standaard 
bedrijfssoftware en daaraan gerelateerde diensten die klanten (private en 
publieke sector) in staat stelt effectief in te spelen op veranderingen.

UNIT4 Business Software B.V., Postbus 144, 3360 AC Sliedrecht, T +31 184 44 44 44, E unit4bs@unit4.com,  I www.unit4.nl

“Agresso Business World van UNIT4 
bezorgt ons een grote operationele 
efficiëntie. Meer dan 97 procent van 

alle boekingen verloopt nu 
automatisch. Daardoor is de rol van 
de boekhouder nu meer op controle 

en rapportering gericht.”

“We werken in een omgeving die 
snel verandert. Agresso Business 
World biedt ons een efficiënte en 
gebruiksvriendelijke oplossing om 
die voortdurende verandering te 

ondersteunen.”

“We beschouwen Agresso 
Business World in de eerste 

plaats als een praktische toolbox. 
Het is een flexibel instrument dat 

we makkelijk kunnen inzetten 
om onze bedrijfsprocessen te 

ondersteunen.”

“Agresso Business World heeft 
ons toegelaten op een moderne, 
hedendaagse boekhouding over 

te stappen. We hebben via 
UNIT4 onder meer de selfbilling 

en de facturatiestroom 
geautomatiseerd.”

UNIT4 levert wendbare ERP software aan  
dynamische organisaties
Lees wat onze klanten hierover zeggen:
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>>DE VELE GEZICHTEN VAN HOLL ANDRIDDERKERK14
Specialist breed inzetbaar
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Na het besluit om de vestigingen van de Bestuursacademie in Maarssen en Zwolle 

samen te voegen, werd bijna drie jaar geleden de verhuizing naar een  modern, 

ruim pand in het centraal gelegen De Meern voorbereid.  ,,We beseften dat het 

beter was ons volledig te richten op ons vakgebied en alle bijkomende werkzaam-

heden, zoals het exploiteren van lesruimten en het verzorgen van catering, 

uit te besteden. Daar hoorde ook de repro bij,  we zochten dus naar een  goede 

oplossing”, vertelt Stefanie.  Tot die tijd werd al het lesmateriaal door de eigen 

reproafdeling gemaakt.  ,,Het was lastig om de personeelsbezetting goed af te 

stemmen op de vraag, tijdens een drukke periode kon de repromedewerker  het 

werk niet aan. En vooraf grote voorraden aanleggen bleek gewoon niet effi  ciënt.” 

Oude werkwijze loslaten

Bij de keuze voor Hollandridderkerk als leverancier bleek de prijs-kwaliteit  -

ver houding doorslaggevend. ,,Daarnaast hebben we goed gekeken naar de 

mogelijkheden die de verschillende aanbieders boden. Wat dat betreft vonden we 

bij Hollandridderkerk de beste aansluiting op onze behoeften.”  Inmiddels wordt al 

het lesmateriaal van de Bestuursacademie bij Hollandridderkerk geproduceerd, op 

basis van Print on Demand (POD). De laatste versie van een syllabus, wettenbundel 

of studieboek is altijd beschikbaar en kan snel en eenvoudig via het bestelsysteem 

DocuManager worden besteld in de benodigde hoeveelheid. 

Stefanie: ,,Voor de Bestuursacademie was het best spannend om de oude, 

vertrouwde werkwijze los te laten.  We spraken voor de beginperiode een testfase 

af van twee maanden om te kijken of het goed werkte. Door praktische problemen 

bij ons, we zaten immers ook nog eens middenin een verhuizing, kwam dit niet 

goed van de grond en werd de samenwerking met Hollandridderkerk versneld 

doorgezet.  Dat is heel goed verlopen en we hadden meteen vanaf de eerste 

dag geen zorgen meer over de productie en verzending van ons lesmateriaal en 

toebehoren.  Op de lange termijn zijn er nog andere voordelen; door POD 

besparen we op de kosten,  we hebben geen repro- en voorraadruimte meer 

nodig en het is beter voor het milieu.”

Totale ontzorging

Tegelijkertijd werd ook al het drukwerk voor kantoor, zoals enveloppen, briefpapier 

en visitekaartjes, met al haar wijzigingen vanwege de verhuizing, uit handen 

gegeven.  Bij de inrichting van de nieuwe werkplekken werd gebruik gemaakt van 

een andere dienst van Hollandridderkerk:  het plaatsen en onderhouden van twee 

multifunctionals, apparaten die kunnen printen, kopiëren en scannen. 

Voor de marketingafdeling van de Bestuursacademie worden door Hollandridderkerk 

alle mailingen, brochures en gepersonaliseerd drukwerk geproduceerd en verzonden.   

Bij de Bestuursacademie en bij Hollandridderkerk werken vaste contactpersonen 

samen waardoor de communicatielijnen kort zijn en snel overleg mogelijk is. 

,,Het is fi jn om op deze manier samen te werken en we hebben echt gevonden 

waar we naar op zoek waren: totale ontzorging. Omdat alles prima verloopt 

zijn enkele evaluatiemomenten tussentijds voldoende. Wel ontwikkelt de 

Bestuursacademie door en dan is het prettig om te weten dat we in 

Hollandridderkerk een partner gevonden hebben die met ons meedenkt en 

nieuwe mogelijkheden wil verkennen.”

‘We hebben echt 
gevonden waar we naar 

op zoek waren’

Bestuursacademie Nederland zocht
de juiste partner

Nog niet zo lang geleden was het voor de 

meeste organisaties gebruikelijk om grote 

voorraden traditioneel drukwerk in huis te 

hebben. Veel van dat drukwerk werd echter 

weggegooid omdat de informatie achterhaald 

was of er inmiddels andere eisen aan het 

materiaal werden gesteld. 

,,Effi  ciënt gebruikmaken van POD levert een 

kostenbesparing op omdat er actueel 

drukwerk besteld kan worden in exact de 

benodigde hoeveelheden. De oplossing voor 

bedrijven die een ‘no waist policy’ nastreven. 

Er is geen sprake meer van overproductie of 

drukwerk dat in de afvalcontainer terecht komt, 

daarmee verminderen we ook de belasting op 

ons milieu”, vertelt Henny Korevaar, salesmanager 

bij Hollandridderkerk. Daarnaast wordt er 

bespaard op de overheadkosten omdat de 

ruimte voor voorraad niet langer nodig is en 

voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

Henny: ,,Wij willen de klant totale ontzorging 

bieden. De bestelling wordt als compleet 

pakket naar iedere gewenste locatie verzonden, 

inclusief al het benodigde materiaal als 

pennen, notitieblokken en naamkaartjes. 

Uiteraard is het mogelijk om het drukwerk niet 

alleen actueel maar ook gepersonaliseerd af te 

leveren.  Dat voegt echt iets toe aan bijvoorbeeld 

cursusmateriaal of brochures, terwijl de klant er 

zelf geen omkijken naar heeft.”

Voor het bestellen via POD is geen minimum 

oplage vereist, ook kleine hoeveelheden 

digitaal drukwerk zijn van topkwaliteit. 

Dit geldt ook voor de service Book on Demand, 

waar boeken, handleidingen, studiemateriaal 

of catalogi in ieder gewenst aantal kan 

worden besteld. 

‘Print it
 on demand’

>>KL ANT AAN HE T WOORD

Hollandridderkerk biedt met de unieke service Print on Demand 

(POD), oftewel digitaal drukken op afroep, ongekende mogelijk-

heden en voordelen. Absoluut een aanrader voor  bedrijven die 

bewust duurzaam ondernemen. 

Bent u op zoek naar 
de meest rendabele en 

e� ectieve oplossing?

Henny Korevaar, 

Salesmanager Hollandridderkerk
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De Bestuursacademie Nederland (onderdeel van de Schouten & Nelissen 

groep)  verzorgt een zeer compleet pakket aan vakopleidingen, trainingen 

en praktijkgerichte cursussen  voor het openbaar bestuur. Aan het woord 

is Stefanie Lamme, klantadviseur bij de Bestuursacademie.  Zij is tevens 

verantwoordelijk voor de opleidingsgebonden inkoop en daardoor de 

vaste contactpersoon voor Hollandridderkerk. 
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Waar staat SecuredDocuments voor?

,,SecuredDocuments is ontstaan als reactie op de vraag van klanten om veiligheid 

en vertrouwelijkheid te waarborgen bij het verwerken van hun waardedocumenten 

en kritische informatie. Met het behalen van het internationaal erkende 

CWA-certifi caat voldoet SecuredDocuments aan een uitgebreid pakket aan eisen, 

voorschriften en richtlijnen om vertrouwelijk en fraudebestendig drukwerk te 

mogen produceren. De strenge eisen hebben voornamelijk te maken met de strikt 

beveiligde productieomgeving, met gespecialiseerd en gekwalifi ceerd personeel 

en met beveiligde productieprocessen. Sinds 2005 zijn wij de enige full-service 

CWA-gecertifi ceerde dienstverlener ter wereld op het gebied van document- en 

printoplossingen.”

Welke producten levert SecuredDocuments?

,,Onze klanten nemen een breed scala van producten af, bijvoorbeeld 

waardedocumenten als legitimatiebewijzen, diploma’s, cijferlijsten, 

cadeaubonnen, parkeervergunningen, tickets en toegangskaarten. Omdat hierbij 

de authenticiteit gewaarborgd moet worden, brengen wij echtheidskenmerken 

als microtexten en hologrammen op beveiligd papier aan. Uiteraard zijn hiervoor 

specialistische apparatuur en kennis nodig. Ook verwerkt SecuredDocuments 

vertrouwelijke informatie waarbij de mate van vertrouwelijkheid bepaald wordt 

door de eigenaar en soms ook door de wet- en regelgeving. Denk aan het 

printen, kopiëren of digitaliseren van bijvoorbeeld bedrijfsgevoelige informatie 

en onderzoeksrapporten, politie- en strafdossiers maar ook documenten 

voor de semi-overheid zoals medische rapporten, personeelsdossiers en 

examenopgaven.”

SecuredDocuments is een  CWA14641-gecerti� ceerde Security Printer 

die zich toelegt op de productie van beveiligd waardedrukwerk 

en op de verwerking van vertrouwelijke informatie. 

Dit onderdeel van Hollandridderkerk heeft een geheel eigen identiteit, 

adjunct directeur Paul Veldhuizen legt uit waarom.

>> E E N  A N D E R  G E Z I C H T  VA N  H O L L A N D R I D D E R K E R K

Is een gespecialiseerde manier van informatieverwerking nodig?

,,Elke organisatie beschikt over vertrouwelijke of kritische informatie. In de 

praktijk blijken de meeste bedrijven onvoldoende op de hoogte van de 

gevolgen als vertrouwelijke informatie weglekt, of zij onderschatten het 

risico van de gevolgschade. Uit onderzoek blijkt dat dit het Nederlandse 

bedrijfsleven jaarlijks 115 miljoen euro kost, nog afgezien van de soms 

enorme reputatieschade en andere nare gevolgen. Om organisaties daarbij 

te helpen hebben wij Tres Pretia Imagomanagement opgezet, een apart label 

van SecuredDocuments. Door het aanbieden van dit totaalconcept leren wij 

organisaties zich te wapenen tegen imagoschade als gevolg van oneigenlijk 

gebruik van kritische informatie.”

Waar bestaat dat totaalconcept van Tres Pretia Imagomanagement uit?

,,We hebben een compleet programma ontwikkeld om een organisatie te 

ondersteunen bij het optimaliseren van haar informatiebeveiliging. Kort gezegd 

bestaat dit uit een aantal stappen. Door het inventariseren en analyseren van de 

bestaande situatie adviseren we over de beleidsstrategie en de implementatie 

daarvan. In het proces van informatiebeveiliging spelen de 

medewerkers de belangrijkste rol, dus focussen wij ons 

op hen. Het doel is om de medewerkers bewust en 

bekwaam te maken: wat zijn de belangen en hoe gaan 

ze daar mee om? Dat doen we door het verstrekken van 

informatie en advies, we geven trainingen en workshops. 

Het is niet alleen voor jezelf belangrijk om integer te zijn en de 

juiste waarden en normen te hanteren, maar zeker ook voor de 

organisatie waarin je werkt.”

Wat is jouw visie op de digitale ontwikkelingen?

,,Vooral de laatste jaren heeft het internet wereldwijd een enorme sprong vooruit 

gemaakt. De meeste mensen zijn bekend met Social Media en maken gebruik 

van Facebook, Twitter, Hyves en LinkedIn. Deze open manier van communiceren 

houdt ook risico’s in. Vooral de jongere generaties kennen de waarde van privacy 

niet en zijn zich er niet van bewust dat al die informatie ook tegen je gebruikt 

kan worden, zelfs jaren later nog. Want alle informatie waar wij het internet mee 

voeden, stapelt zich op. Waar blijft het en wat gebeurt er mee in foute handen? 

We zijn ingehaald door de techniek en internetcriminelen worden steeds 

slimmer. Ik denk dat we binnen enkele jaren te maken krijgen met een enorme 

explosie van fraudegevallen via internet. Het is dus verstandig om je er nu in te 

verdiepen en je er tegen te wapenen. Dan beperk je tal van risico’s.”

Wilt u meer informatie? Kijk op: www.secureddocuments.nl en www.trespretia.nl 

SecuredDocuments en Tres Pretia dagen u uit!

Laat uw weerbaarheid testen!

Met een gratis QuickScan ter waarde van € 900,-

Neem bij interesse contact op met Paul Veldhuizen.

E. pveldhuizen@secureddocuments.nl

TRES PRETIA
imagomanagementconfidential  & rel iable

Tres Pretia Imagomanagement organiseert op woensdag 

7 november 2012 de workshop ‘Veilig omgaan met Social Media’.  

Voor de eerste vijftig inschrijvingen is er een gratis exemplaar 

van de ‘Social Media Reader’ beschikbaar. Meer weten of 

aanmelden? Mail naar pveldhuizen@secureddocuments.nl. 

Deelname aan de workshop kost € 50,- p.p. excl. btw.Het is niet alleen voor jezelf belangrijk om integer te zijn en de 

juiste waarden en normen te hanteren, maar zeker ook voor de 

7 november 2012 de workshop ‘Veilig omgaan met Social Media’.  

Voor de eerste vijftig inschrijvingen is er een gratis exemplaar 

‘Alles wat u mag weten 
over de geheimen van 
SecuredDocuments’ 

Tres Pretia Imagomanagement organiseert op woensdag Tres Pretia Imagomanagement organiseert op woensdag 

Gratis exemplaar van de ‘Social Media Reader’
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>> E E N  A N D E R  G E Z I C H T  VA N  H O L L A N D R I D D E R K E R K

Paul Veldhuizen, 

Adjunct Directeur SecuredDocuments
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Voor elke organisatie is het van groot belang dat de bedrijfsprocessen altijd 

ongehinderd door kunnen gaan. Automatisering is hierbij een onmisbare factor. 

In UNIT4 heeft Hollandridderkerk een betrouwbare leverancier gevonden, ook 

als het om de ingewikkelde software gaat die nodig is om een breed scala aan 

producten te kunnen leveren. 

De samenwerking tussen Hollandridderkerk en UNIT4 is al begonnen in 1992. 

Marten Veenstra, directeur van Hollandridderkerk, vertelt:  ,,We waren destijds 

op zoek naar een betrouwbare partij voor onze automatisering. We zochten een 

stabiele partner die ons ook op lange termijn continuïteit in de samenwerking 

kon garanderen. Daarom hebben we bewust voor een grotere organisatie met 

een uitstekend imago gekozen.”  

De ERP-software van UNIT4 ondersteunt alle administratieve processen van 

Hollandridderkerk op het gebied van fi nanciën, logistiek, klantgegevens, inkoop 

en verkoop. Marten: ,,Omdat veel van onze werkzaamheden en producten 

niet standaard zijn, is onze automatisering ook niet standaard. Daarnaast heeft 

Hollandridderkerk behoefte aan maatwerk omdat onze software moet aansluiten 

op de systemen en processen van onze klanten. Bij UNIT4 is op dat gebied veel 

mogelijk, dat is dus ook een reden geweest om voor hen te kiezen.” 

Interne processen

Volgens Eric Keuben, directeur van UNIT4, is het belangrijk dat software een 

bedrijf helpt om onderscheidend te kunnen blijven. ,,Bedrijven in allerlei branches, 

waarvoor veranderingen aan de orde van de dag zijn, kunnen prima uit de voeten 

met de ERP-software van UNIT4. Voor heel specifi eke automatiseringsvraagstukken 

zijn de interne processen bij de klant leidend als het om het ontwikkelen van 

software op maat gaat. Daarvoor hebben we uiteraard informatie van en over 

het bedrijf nodig en moeten we, in nauwe samenwerking met de klant, onder 

de motorkap kijken. Zo is het ook gegaan bij Hollandridderkerk en met succes. 

Aangezien wij onze software zelf ontwikkelen, kunnen we naadloze integratie met 

de standaard processen garanderen, zonder dat dit een belemmering wordt voor 

de invoer van toekomstige releases. En natuurlijk blijven we na implementatie op 

de achtergrond aanwezig voor support, het ontwikkelen van nieuwe releases en 

meedenken over toekomstige ontwikkelingen.”

UNIT4 en Hollandridderkerk bundelen 
hun krachten voor een slagvaardige en 
succesvolle samenwerking
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Print on Demand

Behalve leverancier is UNIT4 ook klant bij Hollandridderkerk waarbij gebruik 

gemaakt wordt van Print on Demand. De gepersonaliseerde brochure van UNIT4 

voor klanten en prospects wordt bij Hollandridderkerk geproduceerd en verzonden. 

,,Mensen vinden het nu eenmaal prettig om persoonlijk benaderd te worden. Bij 

besluitvorming is slechts 30% gebaseerd op harde feiten. De beleving en het gevoel 

dat men heeft bij een organisatie of product is dus met 70% doorslaggevend 

voor de keuze. In onze brochure staat informatie die volledig aansluit op het 

interessegebied van de ontvanger, dat wordt gewaardeerd en we krijgen er dan ook 

veel positieve reacties op”, vertelt Eric. 

Binnenkort wordt bij Hollandridderkerk gestart met een door UNIT4 ontwikkeld 

systeem voor de salarisadministratie. Marten: ,,Het systeem sluit precies aan bij 

ons eisen- en wensenpakket. Met de implementatie daarvan gaan we dus op 

een nog breder terrein samenwerken. Volgens Eric deelt UNIT4 de mening van 

Hollandridderkerk dat het belangrijk is om te blijven investeren en ontwikkelen. 

,,Wij proberen onze concurrenten altijd een stap voor te blijven. Niet door lukraak op 

de allernieuwste trends en hypes in te springen maar vooral door in gesprek te blijven 

met onze klanten. Zij vormen de grootste bron van informatie omdat zij weten wat 

er speelt op hun vakgebied en waar behoefte aan is. Voor ons is het een uitdaging 

om te zorgen dat de oplossing er is voordat er vraag naar komt vanuit de markt.” 

>> H O L L A N D R I D D E R K E R K  W E R K T  S A M E N

Eric Keuben, Directeur van Unit4  

en Marten Veenstra, Directeur van Hollandridderkerk

Focus: Retail
Als retailer wilt u graag gezien worden. Opvallen en onderscheiden 
is belangrijk. Uw point of sale materiaal moet dan ook aan hoge 
eisen voldoen. Nieuwe ideeën moeten snel gerealiseerd worden. 
U wilt direct inspelen op acties. En consumenten met actuele, 
herkenbare beelden verleiden tot het kopen van uw producten. 
Hollandridderkerk, al jarenlang een betrouwbare partner voor 
retailers, begrijpt dit als geen ander.  

Hollandridderkerk biedt de retail totaaloplossingen op maat, een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, supersnelle levering en 
deskundig advies. De mogelijkheden voor uw posters, banners, displays, 
lichtbakdia’s of stoepborden zijn vrijwel onbeperkt. U heeft de keuze uit 
een breed aanbod hoogwaardige producten: � ne-art inkjet op diverse 
materialen, direct printen op plexiglas en dibond, of écht fotogra� sche 
topkwaliteit. Plasti� ceren of lijsten meeleveren kan ook. Wilt u de 
afdrukken rechtstreeks bij de � lialen laten a� everen? Geen probleem. 
Wij voorzien elk � liaal van een unieke combinatie van producten.

Totaalaanbod
Ons aanbod beperkt zich niet tot grootformaat point of sale materiaal. 
Ook voor direct mail, � yers, visitekaartjes en ander drukwerk kunt u 
bij ons terecht. Daarbij pro� teert u van alle voordelen van Print on 
Demand, waarover u in deze uitgave ook een artikel kunt lezen. 
Voor het online aanpassen van uw designs en het plaatsen van 
bestellingen kunt u gebruikmaken van onze Web2Print mogelijkheden. 

Meer informatie
Wilt u weten wat Hollandridderkerk voor uw bedrijf kan betekenen? 
Neem voor meer informatie of een vrijblijvend (advies)gesprek 
contact op met een van onze adviseurs:

Joost van Hensbergen, T 0180 48 22 22
Nic Beukers, T 0180 48 22 11
Kees van der Giessen, T 0180 48 22 11

o.a.: posters en canvas  |  print-op-plaat  |  banners  |  
lichtbakdia’s  |  plexiglas en uvprint  |  distributie

“Ik zocht point of sale 
materiaal en bestel 
nu álle uitingen bij 
één partij”

OVER UNIT4
UNIT4 is een internationale onderneming die het bedrijfsleven en de (semi)-overheid geavanceerde standaard 

bedrijfssoftware en bijbehorende ict-diensten en internet-oplossingen biedt. Op basis van specialistische kennis van 

verschillende branches (bijvoorbeeld accountancy, zakelijke en � nanciële dienstverlening, de gezondheidszorg, het MKB 

en de publieke sector) ontwikkelt UNIT4 speci� eke software waarmee automatiseringsvraagstukken worden opgelost. 

Door het ontwikkelen van bedrijfssoftware, het ondersteunen door middel van kennis en ervaring en het optimaliseren 

van bedrijfsprocessen helpt Unit4 zijn klanten hun doelstellingen te realiseren.  De organisatie is opgericht in 1980 en 

heeft sinds 1998 een beursnotering. Met kantoren in 24 landen in Europa, Noord-Amerika, Afrika en Azië, ruim 4000 

medewerkers en een jaaromzet van bijna 455 miljoen euro is UNIT4 wereldwijd een van de grootste leveranciers van 

bedrijfssoftware.  

G
ed

ru
kt

 o
p 

Bü
hr

m
an

nU
bb

en
s 

Re
vi

ve
 5

0/
50

 W
hi

te
 G

lo
ss

 2
00

 g
ra

m
s



Personal Image Calendars vormen een heel persoonlijk relatiegeschenk 

door de toepassing van gepersonaliseerde beelden. Wilt u ook uw 

relaties of personeel verrassen?

Alle maanden van het jaar toont elke pagina een foto waarin de naam van bijvoorbeeld uw klant of 

medewerker wordt weergegeven. Na het succes van de afgelopen jaren hebben wij voor het komende jaar 

een extra editie samengesteld: de Rotterdam-editie. Uiteraard kunnen wij wederom op elke pagina uw 

bedrijfslogo plaatsen. E� ectieve reclame, 365 dagen per jaar!

Maar niet alleen vanaf januari..... Omdat de Personal Image Calendars speciaal voor u worden gemaakt, 

kunnen we het jaar ook in juli laten beginnen of in augustus, september etc. Op het voorblad kunnen wij een 

foto van uw bedrijfspand plaatsen... of een ander beeld. Dat geldt ook voor de maanden. Uiteindelijk bepaalt 

ú hoe de kalender eruit ziet. 

Heeft u zelf een creatieve toepassing of wilt u meer informatie? Bel uw Personal Image contactpersoon 

Kees van der Giessen, telefoonnummer 0180 - 482216 of mail naar  sales@hollandridderkerk.nl

Meer zien? Heeft u interesse in een uniek en pakkend geschenk en/of wilt u alle voorbeelden zien? 

Kijk op: www.hollandridderkerk.nl/kalender2013
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>> T E A M  I N  B E E L D :  YO U R C E N T R A L

De werkzaamheden van 

deze Business Unit van 

Hollandridderkerk zijn 

vergelijkbaar met die 

van een marketing- en 

communicatiebureau. 

,,Toch dekt dat de lading 

niet helemaal”, vertelt 

manager Ingrid Abal 

van der Pieterman.  

,,We bedenken en creëren 

concepten en campagnes 

die we ook uitvoeren en 

zijn gespecialiseerd in 

1-op-1 communicatie.”  

Ingrid: ,,Het brainstormen en bedenken doen we samen met de klant maar ook 

als team.  We vormen een enthousiaste en creatieve groep van professionals en 

sporen elkaar aan om het  resultaat nog beter, mooier en eff ectiever te maken.”  

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.yourcentral.nl 

Het grafi sch ontwerpen en DTP-werk wordt gedaan door  Cyril Pang, Alexandra 

van der Vliet en Albert Pupella.  Als manager van de unit is Ingrid Abal van der 

Pieterman onder andere verantwoordelijk voor de acquisitie, het onderhouden 

van de contacten met klanten en het coördineren van de campagnes. 

Team YouRcentral:

Vlnr: Alexandra van der Vliet, Cyril Pang, Ingrid Abal van der Pieterman en Albert Pupella

,,Er was direct een klik met de vorige business unit manager. We stonden op het 

punt een nieuw marketingbeleid in te voeren en hadden daar ondersteuning bij 

nodig. Ons doel was de naamsbekendheid van CBT te verhogen en nieuwe leads 

te genereren. Een nieuwe pay-off  en vele acties bij bestaande klanten waren de 

eerste opdrachten die we bij YouRcentral hebben ondergebracht”, vertelt Ebert.

Inmiddels is de samenwerking twee jaar actief en heeft YouRcentral vorig jaar een 

nieuwe business unit manager gekregen, Ingrid Abal van der Pieterman. ,,We hebben 

aan Ingrid een goede opvolgster. Haar inlevingsvermogen is groot en er wordt 

goed gekeken naar de mogelijkheden binnen het gestelde budget. Niet alleen dat, 

maar juist de proactieve houding van Ingrid en haar team versterkt de samenwerking”.

YouRcentral als verlengstuk van marketingmanager

Bas Harmsen, de marketing manager van CBT, maakt veel gebruik van de 

mogelijkheden van YouRcentral als verlengstuk of als uitvoerende partij. 

De opdrachten variëren van het ondersteunen bij het opzetten van het 

marketingplan, het opstellen en uitvoeren van het mediaplan, het verzorgen 

van speciale acties tot aan het opstellen en versturen van nieuwsbrieven. 

Dat YouRcentral een business unit is van Hollandridderkerk biedt daarbij vele 

extra mogelijkheden en ontzorgt CBT ook op het gebied van printen. Sinds kort 

produceert Secured Documents, dochteronderneming van Hollandridderkerk, 

de diploma’s voor CBT. 

Innoveren en investeren

Sinds mei van dit jaar vaart CBT een nieuwe koers. Ebert Koehorst is van 

mening dat de experts van CBT veel voor ondernemingen en organisaties 

kunnen betekenen. ,,CBT innoveert,” zegt Ebert, ,,niet door het verkopen van 

trainingen of opleidingen, maar door een bedrijfsbrede aanpak. Trainingen 

moeten aansluiten bij  de missie, visie, doelstellingen en het beleid van een 

bedrijf. Hierdoor ontstaat er ruimte om te investeren met als doel een hoger 

rendement. Het opleiden en trainen van personeel bepaald mede hoe succesvol 

een onderneming wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijke aanpak 

daarbij het beste werkt. Opleiden als tool werkt alleen als je het op de juiste 

manier inzet.” Volgens Ebert is door deze nieuwe koers de rol van YouRcentral 

groot. Zo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan nieuwe folders voor 

de trainingen en opleidingen en de teksten voor de nieuwe website. 

Er is veel onderling overleg en alle uitingen en acties worden door YouRcentral 

bekeken en uitgevoerd. 

Bestaansrecht door expertpositie

,,Innoveren vinden we belangrijk, wij verwachten dat ook van onze leveranciers. 

Naast innovatie is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk voor 

CBT. Er wordt bewust geprint. Dat betekent onder andere dat trainingsmateriaal 

niet meer in grote aantallen wordt gedrukt maar op afroep wordt geprint, 

Print on Demand dus. Onze off ertes proberen we zoveel mogelijk te mailen”, 

vertelt Ebert. Aan de lezers wil Ebert Koehorst meegeven: ,,Durf te veranderen, 

groei en anticipeer op bewegingen van jouw branche. Streef naar een 

expertpositie, dan creëer je bestaansrecht!”

Over CBT Trainingen & Opleidingen

CBT is een dienstverlenende organisatie, 

gespecialiseerd in maatwerkoplossingen 

op het gebied van opleiding, training, 

coaching, intervisie en consultancy in de 

industrie en logistiek. Bijzonder om te v

ermelden is dat de opleiding ‘Plantmanager’ 

van CBT Trainingen & Opleidingen uniek is 

in Nederland. Het diploma ‘Plantmanager’ 

wordt bekrachtigd door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en is 

te verzilveren in het bachelor programma van Logistiek en Economie. 

Daarnaast verzorgt CBT Lean programma’s op basis van expertise.

>>KL ANT AAN HE T WOORD

Proactieve houding versterkt de samenwerking 
tussen CBT en YouRcentral

De samenwerking tussen CBT en YouRcentral is in 2010 tot stand gekomen 

na een rondleiding door de salesmanager van Hollandridderkerk. ,,Er werd 

ook een bezoek gebracht aan de business unit YouRcentral. Dat is het begin 

geweest van een goede en plezierige samenwerking”, aldus Ebert Koehorst, 

directeur van CBT Trainingen & Opleidingen. 

‘Een klik en betrokkenheid is de 
basis van onze samenwerking’

Ebert Koehorst, 

Directeur van CBT

10   HollandWerkt
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Beste <aanhef> <Tussenvoegsel> Achternaam,
een jaar lang uw bedrijf onder de aandacht!



In elk bedrijf kunnen er relaties opbloeien 

tussen collega’s op de werkvloer en dus ook bij 

Hollandridderkerk. Opvallend is het grote aantal 

familieverbanden binnen onze organisatie. Maar 

liefst 26 koppels zijn aan elkaar verbonden als 

broers, zussen, neven en nichten, vader en kind 

of als echtpaar.  Samen vormen zij een aanzienlijk 

deel van het gehele personeelsbestand!

Familieleden aan het woord

De broers Wim (hoofd Financiële administratie) en 

Arie (medewerker Tekeningenproductie) Scheurwater 

zijn het roerend met elkaar eens: ,,Hollandridderkerk 

is een prachtig bedrijf om voor te werken.  De mooie 

producten die wij aan onze klanten leveren, worden 

gemaakt door mensen die echt hart voor de zaak 

hebben. Het is heel prettig werken in een nette en 

schone omgeving waar een goede sfeer heerst, zaken 

goed geregeld zijn en je de kans krijgt je individueel te 

ontplooien.”

Ook het echtpaar Tim (Traffi  c manager) en Patricia 

(medewerkster Nabewerking)  Terpstra noemt de sfeer 

als groot pluspunt: ,,Op sociaal gebied is het een hecht 

bedrijf, het voelt als één grote familie. In ons geval zijn 

wij dat hier ook letterlijk geworden!”

Renata Bouwens (manager Klantenservice) werkt met 

haar broer René Broer (manager Inkoop) als collega 

bij Hollandridderkerk. ,,We weten niet beter en vinden 

het allebei heel gewoon. We houden zakelijk en privé 

dan ook gescheiden, hier praten we nooit over thuis 

en andersom ook niet. Mijn broer werkt bijna 25 jaar 

bij Hollandridderkerk en ik al 21 jaar, dus we zijn het 

gewend. Het is een leuk, sociaal bedrijf met fi jne collega’s 

en volop doorgroeimogelijkheden.” 

De zussen Ingrid Abal van der Pieterman- Koppelaar 

(manager YouRcentral) en Diane Koppelaar 

(databeheerster) vinden het eigenlijk wel prettig 

om collega’s te zijn. ,,Door onze verschillende 

werkzaamheden hebben we qua werk niet echt met 

elkaar te maken, we zitten elk aan een andere kant  van 

het gebouw. Toch vinden we het fi jn om elkaar dagelijks 

even te zien en te spreken.”

Concluderend kunnen we stellen dat Hollandridderkerk 

er in al die jaren goed in geslaagd is om de fi jne, open 

sfeer en onderlinge collegialiteit te handhaven. ,,Ik heb 

het altijd vreemd gevonden dat arbeidskrachten als 

kosten   post op een bedrijfsbalans vermeld worden. Im-

mers, de mensen die er werken vormen de ziel van de 

organisatie en zijn verantwoordelijk voor het kapitaal. 

Gebouwen, middelen en apparatuur, hoe geavanceerd 

ook, zijn vervangbaar en inwisselbaar. Dat werkt bij men-

sen anders. Een goede sfeer is het gevolg van respect en 

aandacht voor elkaar en is bepalend voor zakelijk succes. 

Daar ben ik van overtuigd”, besluit Jan van der Hoek. 

Hollandridderkerk, een echt familiebedrijf…
Van oudsher wordt Hollandridderkerk gekenmerkt door de warme sfeer, collegialiteit en  saamhorigheid. 

Veel medewerkers zijn al jaren in dienst en het verloop is bijzonder gering. De cijfers bewijzen dit: van de 

114 medewerkers hebben er 11 hun 25-jarig jubileum al gevierd en 73 medewerkers hebben meer dan 

10 dienstjaren.  ,,Met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar en een gemiddeld dienstverband van 16 jaar 

spreken wij vaak van een jong team met veel ervaring”, vertelt directeur Jan van der Hoek lachend.

12   HollandWerkt

Hollandridderkerk neemt haar taak om op een duurzame en maatschappelijk 

verantwoorde wijze te ondernemen heel serieus. Hierbij komt het vooral aan op 

de praktijk, hoe maken we er werk van en hoe voeren we het uit? 

Volgens directeur Jan van der Hoek kan iedere organisatie bewust omgaan 

met dit thema en zoeken naar inspiratie, oplossingen en samenwerking. Zo is 

Hollandridderkerk aangesloten bij ‘Duurzame Leverancier’. Dit is een platform 

voor organisaties die investeren in duurzaamheid en helpt bij de opzet van een 

duurzame bedrijfsvoering. 

,,Bewustwording en inzicht over reductie en compensatie van CO2-uitstoot leiden 

niet alleen tot grote veranderingen, maar zeker ook tot grote opbrengsten. Bij 

Hollandridderkerk hebben we een MVO-beleid waarbij wij steeds zoeken naar 

nieuwe oplossingen, mits economisch verantwoord. Door dit in de organisatie 

uit te dragen, stimuleren we onze medewerkers om na te denken over de wereld 

om ons heen en de gevolgen van onze acties voor het milieu. Voor de komende 

jaren is een overeenkomst gesloten voor de levering van 100% duurzame 

windenergie en dit jaar is er op initiatief van een aantal medewerkers een intern 

milieu-adviesteam, in de wandelgangen ‘ons Greenteam’, opgericht. Zij geven in 

ons MVO-magazine ‘De Groene Hollander’ informatie en tips, bijvoorbeeld op het 

gebied van energiebesparing op het werk en thuis.” 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat echter niet alleen over het 

milieu, energie- en kostenbesparing.  ,,Minstens zo belangrijk is het om stil te 

staan bij hoe wij als mensen met elkaar omgaan, hoe we elkaar eerlijk benaderen 

en fair zaken kunnen doen. Daarnaast is het goed om mogelijkheden te creëren 

voor medewerkers om zich te ontwikkelen en tijd en energie te steken in het 

begeleiden van stagiaires”, aldus Jan. 

Hollandridderkerk zet zich als organisatie dan ook graag in voor initiatieven 

in de samenleving die een goed doel voor ogen hebben.  Dat kan door het 

verstrekken van praktische middelen als programmaboekjes en posters maar 

ook door het delen van kennis in de vorm van lezingen of advies.  In een aantal 

gevallen wordt er ook op fi nancieel gebied bijgedragen. Maandelijks wordt 

er deelgenomen aan het Ronald McDonald Business Breakfast, een zakelijke 

bijeenkomst met als doel het Ronald McDonald huis fi nancieel te ondersteunen.

MVO en goede doelen: 
geen woorden, maar daden

Goede doelen die door Hollandridderkerk,
� nancieel of met andere middelen, worden ondersteund:

Jan: ,,Hollandridderkerk maakt jaarlijks budget vrij om 
goede doelen � nancieel een handje te helpen. Ik vind dat 
dit zo hoort, het is onze sociale plicht om na te denken over 
wat wij kunnen betekenen voor de samenleving en daar 
invulling aan te geven.”

• Ridderkerkse jeugdwielertour 3x2

• Oudheidkamer Ridderkerk

• Radio Ridderkerk

• Stichting Hulphond

• Speeltuinvereniging Slikkerveer

• Stichting Nationaal Fonds voor

 Integratie en Communicatie 

van Gehandicapten

• Comité Help eens een Handje 

(truckersrondrit gehandicapten 

Koninginnedag)

• Organisatie Stop Kindermisbruik

• Stichting Woord en Daad (onder-

steuning van twee kinderen in India)

• Mr. Keepi  Foundation (verbetering 

werkomstandigheden medewerkers 

Batul Welfare Society Kashmir, 

bevordering ondernemerschap en 

daarmee inkomstenbronnen voor 

door oorlog geteisterde  bevolking). 
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HET BEELDGEBOUW

Kolenbranderstraat 14

2984 AT Ridderkerk

0180-482202

www.hetbeeldgebouw.nl
HollandWerkt   13

In januari 2012 heeft Hollandridderkerk de activiteiten van Het Beeldgebouw 

de� nitief overgenomen. Het Beeldgebouw is specialist in het leveren van 

fotogra� sche afdrukken van museale kwaliteit. 

HET BEELDGEBOUW
Tot de klanten van Het Beeldgebouw behoren onder andere gerenommeerde 

kunstenaars, topfotografen en de overheid, zij stellen de hoogste eisen qua 

beeldkwaliteit en beeldpresentatie. Hun opdrachten dienen tot in de perfectie 

geproduceerd en afgewerkt te worden. „We leveren ook beeldveredeling waarbij 

de afbeelding met vloeibare lijm wordt verlijmd op plexiglas. Deze presentatievorm 

staat in de markt bekend als de fraaiste vorm van beeldpresentatie”, aldus Arno de 

Winter, directeur van Hollandridderkerk. 

Het Beeldgebouw profi teert van de uitgebreide productiefaciliteiten en de kennis 

en ervaring van de professionals van Hollandridderkerk. 

Klanten worden ontvangen in de showroom en hebben meteen het voordeel van 

One Stop Shopping. Zij kunnen uitgebreid kennismaken met een breed scala aan 

producten en diensten en veel voorbeelden van fantastische foto’s bewonderen.  
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repro

o.a.
outsourcing
secured printing
kopieren en scannen
technische tekeningen
CAD/GIS
postservice

Al jarenlang kunt u vertrouwen op de 

reproservice van Hollandridderkerk. 

Uniek in omvang en mogelijkheden. 

Voor o.a. bouwbedrijven, opleiders, 

bureaus en overheden verzorgen wij het 

kopiëren, printen, plotten en inbinden 

van documenten en tekeningen. 

Van enkele afdrukken tot volledige repro 

outsourcing. Supersnelle topkwaliteit 

met ‘ouderwetse’ service!

retail

o.a.
posters en canvas
print-op-plaat
banners
lichtbakdia’s
plexiglas en uvprint
distributie

Hollandridderkerk begrijpt hoe belangrijk 

het voor u is om op te vallen met 

onderscheidend point of sale materiaal. 

De mogelijkheden voor uw posters, 

banners, displays, lichtbakdia’s of 

stoepborden zijn vrijwel onbeperkt. 

Wij bieden u een uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding, supersnelle levering 

en deskundig advies.

De vele gezichten van 
Hollandridderkerk

contact
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 010 415 33 44

F 0180 48 22 23

E info@hetbeeldgebouw.nl

I www.hetbeeldgebouw.nl

colofon
HollandWerkt is het relatiemagazine van de Hollandridderkerk Groep, bestaande uit 
Hollandridderkerk, SecuredDocuments, YouRcentral en Het Beeldgebouw. Het magazine 
verschijnt meerdere malen per jaar. Voor meer informatie of reacties kunt u contact 
opnemen via onderstaand redactieadres.

Eerste jaargang, nummer 2, 2012
Gastredacteur: Jan van der Hoek  |  Tekst en (eind)redactie:  Heleen Versprille (Tekstbureau 
Geregeld)  |  Fotografi e: Jan Willem Bullee (Hollandridderkerk) en Cyril Pang (YouRcentral) 
Conceptontwikkeling en ontwerp: GaGa-Republic  |  Papier:  Revive 50/50 White Gloss 
200grams, gesponsord door BührmannUbbens  |  Drukwerk en verzending: Hollandridderkerk 
Redactieadres: Hollandridderkerk Groep, Postbus 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 
verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Hollandridderkerk. 
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. Hollandridderkerk 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de advertenties. 

Beste <aanhef> <Tussenvoegsel> Achternaam, wij staan voor u klaar:

Henny Korevaar
Salesmanager
T 0180 48 22 22
M 06 262 346 41
E hennyk@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

Accountmanagement / Sales buitendienst

Jasper de Groot
Tra�  cmanager
T 0180 48 22 44
E traffi  c@hollandridderkerk.nl

Martin Martijn
Tra�  cmanager
T 0180 48 22 44
E traffi  c@hollandridderkerk.nl

Tim Terpstra
Tra�  cmanager
T 0180 48 22 44
E traffi  c@hollandridderkerk.nl

Tra�  c

Fred de Rijke
Tra�  cmanager
T 0180 48 22 44
E traffi  c@hollandridderkerk.nl

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

Leon van der Hoek
Assistent manager 
� nanciële 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

Administratief

Gert-Jan Kok
Assistent Salesmanager
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.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

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

Sales binnendienst

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

Nic Beukers
Medewerker Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Ilse Termaten
Commercieel telefoniste
T 0180 48 22 11
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Technisch advies

communication

o.a.
direct mail
digitaal drukken
crossmedia
concepting
1:1 communicatie

Wij helpen u als marketing- en 

communicatieprofessional effi  ciënt en 

eff ectief te communiceren. Haal meer 

rendement uit uw marketingbudget 

door de inzet van (gepersonaliseerd) 

digitaal drukwerk. Houd grip op uw 

huisstijl en uitgaven door gebruik te 

maken van onze Web2Print mogelijk heden. 

Creativiteit en kostenbeheersing gaan 

hand in hand!

print on demand

o.a.
handleidingen
opleidingsmaterialen
visitekaartjes
Web2Print
brochures
ful� lment

Uw documenten met up-to-date inhoud, 

op tijd en exact daar waar u ze nodig 

heeft. Dat is Print On Demand van 

Hollandridderkerk. Digitaal drukwerk met 

een kwaliteit die niet onderdoet voor 

traditioneel drukwerk en optimaal is 

afgestemd op uw specifi eke behoefte. 

Print On Demand staat voor effi  ciënt 

omgaan met drukwerk en duurzaamheid.

publishing

o.a.
book on demand
paperbacks
jaarverslagen
selfpublishing
e-books
promotie

Met onze Book-On-Demand service 

bieden wij uitgevers ongekende 

mogelijkheden. Wij maken het mogelijk 

om op rendabele wijze kleinere oplages 

van een groter aantal titels te publiceren. 

Een zeer hoge kwaliteit is daarbij 

vanzelfsprekend. Of u nu voorraadloos 

wilt uitgeven of maatwerk content wilt 

bieden aan uw lezers: bij Hollandridderkerk 

vindt u de oplossing.

digital data

o.a.
e-books,
database publishing,  
variabel data printen
webapplicaties
e-mailing
sms/mms

Op verschillende manieren slaat 

Hollandridderkerk bruggen tussen print 

en digitaal. Bijvoorbeeld in de vorm van 

geautomatiseerde opmaak, waarbij 

gegevens uit een database gekoppeld 

worden aan een interactief design. 

Ook is het mogelijk om het bestelproces 

te automatiseren, waardoor u geen 

omkijken meer heeft naar de 

afhandeling van uw orders.

Hollandridderkerk is een breed inzetbare grafi media specialist. Onze relaties profi teren van een 
uniek en professioneel aanbod van meer dan vijfhonderd verschillende diensten en producten. 
Vanuit onze ervaring en kennis van specifi eke branchebehoeftes richten wij ons op zes 
focussegmenten, met daarbinnen een cluster van producten en diensten. Op deze wijze streven 
wij ernaar onze klanten nóg gerichter te bedienen. Zowel onze relaties als onze organisatie 
kennen vele gezichten; het bieden van toegevoegde waarde en de juiste oplossing maakt 
Hollandridderkerk veelzijdig in grafi media.
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016   HollandWerkt

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

Alstublieft  <aanhef> <Tussenvoegsel> Achternaam,

Met ons relatiemagazine HollandWerkt blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen 

in onze onderneming.  Om uw relaties beter van dienst te zijn, wilt u in uw organisatie 

nieuwe trends en oplossingen benutten. Als betrouwbare leverancier gaat u voor 

maximale kwaliteit, een hoge respons op uw acties en een vergroting van uw 

scoringskansen. Daar helpen wij u graag bij. 

In klantonderzoeken behalen we een score van 8,5. Dat is mooi, maar we willen vooral 

dat u tevreden over ons bent en blijft. Want natuurlijk willen wij de prettige samenwerking 

met u langdurig voortzetten.  Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen. 

U kunt op ons rekenen!

    Namens het Hollandridderkerk team,

Jan van der Hoek

Directeur

en gast hoofdredacteur HollandWerkt

Kolenbranderstraat 14, Ridderkerk
Postbus 49, 2980 AA Ridderkerk

T +31 (0) 180 48 22 22
E  sales@hollandridderkerk.nl
www.hollandridderkerk.nl


