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COLUMN
In deze uitgave van Hollandridderkerk, waarin communicatie centraal 

staat, laten we gastredacteur Ingrid Koppelaar aan het woord.

Beste <............>,

Omdat deze editie van HollandWerkt het thema Communicatie draagt, 

ben ik gevraagd als gastredacteur. Sinds 2011 ben ik werkzaam als 

Business Unit Manager van de business unit YouRcentral van 

Hollandridderkerk. Voor degenen die ons nog niet kennen: YouRcentral 

is een innovatief communicatiebureau dat professionele ondersteuning 

biedt bij persoonlijk gerichte communicatie.

Communicatie... communiceren... De communicatiesituaties waarin we 

dagelijks verkeren zijn legio: het ontbijt met partner en kinderen, 

onderweg in het verkeer, een vergadering of een gesprek met een klant, 

e-mailverkeer op het werk: de variaties zijn enorm. 

In alle gevallen heeft communicatie een doel. Als dit doel niet wordt 

bereikt, wordt al snel geroepen dat de communicatie niet goed 

verloopt. In de meeste gevallen is het probleem  dat de ontvanger zich 

niet aangesproken voelt door de gebruikte vorm of inhoud van de 

informatie. Dezelfde boodschap kan door een ander individu dus wel 

goed zijn ontvangen. Want wat goede communicatie inhoudt, verschilt van 

mens tot mens. Helder communiceren  is alleen mogelijk als je de ontvanger  en 

zijn persoonlijkheid kent. Logisch, zou je zeggen. Maar is dat nog steeds het 

geval als we een stap verder gaan; weten we eigenlijk wat de klant van ons 

verwacht? Welke informatie hij graag wil ontvangen? En op welke manier hij 

dat wil ontvangen, per post of e-mail, via Facebook of ....? En op welk tijdstip?

Onderzoek heeft aangetoond dat er vaak gekozen wordt voor het versturen 

van een ‘grote’ mailing omdat dit snel geregeld kan worden, voordeliger lijkt en 

er in een korte tijd veel personen bereikt worden. Helaas is de constatering dat 

het rendement uit zo’n actie in de meeste gevallen laag is. Vaak zijn er wel 

ideeën om een klantgerichte campagne op te zetten maar ontbreekt het aan 

tijd, personeel of de benodigde middelen. Bij YouRcentral ontwikkelen we 

crossmedia campagnes voor elk gewenst mediakanaal, zowel op het gebied 

van design, inhoud en interactiviteit als data-integriteit.

Met deze uitgave van HollandWerkt heeft u een toepassing van persoonlijke 

communicatie in handen: uw eigen persoonlijke magazine!  Hierin kunt u meer 

lezen over het unieke platform YOP en raakt u hopelijk geïnspireerd om ook 

persoonlijke communicatie toe te passen. Wilt u meer informatie of een keer 

creatief met ons aan tafel, laat het ons weten! 
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Cool wall prints, 
made with love!
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meer dan een PerSOOnliJKe aanHeF

Persoonlijke communicatie gaat verder dan alleen een op naam gerichte 

mailing. De gegevens uit uw klantenbestand kunt u gebruiken om het aanbod 

te personaliseren, bijvoorbeeld met gegevens over de branche en het type klant, 

maar ook persoonlijke informatie over geslacht,  leeftijd of het interessegebied. 

Dankzij moderne digitale druktechnieken kan variatie in de beelden of foto’s 

worden toegepast zodat uw product staat afgebeeld in de favoriete kleur van 

uw klant of met de vermelding van zijn naam.  

mUltiCHannel COmmUniCatie

Het optimaal inzetten van de diverse, beschikbare communicatiekanalen 

noemen we multichannel communicatie.  De toename van mediakanalen biedt 

veel mogelijkheden en kansen om de veeleisende potentiële klant steeds beter 

van dienst te zijn. Dit varieert van e-mail en sms tot het inzetten van sociale 

media en pushberichten via mobiele apps. Klanten accepteren niet langer dat 

marketeers dezelfde boodschap massaal via allerlei afzonderlijke kanalen 

aanbieden. Ze eisen geïntegreerde communicatie: een multichannel of 

crossmediale aanpak waarmee ze zelf bepalen hoe en wanneer ze informatie tot 

zich nemen. YouRcentral helpt u communiceren met klanten en brengt de user 

journey (route van de klant) in kaart. Zowel voor, tijdens als na de gehele 

campagne. Hierdoor verzamelt u gegevens van de potentiële klant of ontvanger 

en kunt u gericht acties uitvoeren of uw campagne tussentijds bijstellen.   

event, BeUrZen en COnGreSSen

Rondom de organisatie van een event, congres of beurs staat uiteraard de 

bezoeker centraal. Elke organisatie die iets dergelijks organiseert, wil een zo 

hoog mogelijke opkomst én kwalitatief goede bezoekers. YouRcentral pakt die 

doelstelling met beide handen aan en realiseert het complexe traject vanaf het 

concept tot aan de event-aankleding op innovatieve en persoonlijke wijze, met 

een hoog rendement als resultaat. 

YOUrCentral en HOllandridderKerK Bieden vernieUWende en 

PerSOOnliJKe OPlOSSinGen vOOr:

• Het met u bedenken van een krachtig concept

• Uitwerking en vormgeving van de visuele communicatie

• Het verzenden van persoonlijke uitnodigingen via het best passende medium

• Registratie (via een persoonlijke webpagina)

• Rapportage

• Persoonlijke bevestigingen

• Reminders

• Persoonlijke tickets/books/badges

• Persoonlijke advertenties

• Event-aankleding

Enz.

>> c r o S S m E d i a a l  co m m U n i c E r E n

resultaatgericht communiceren 
met persoonlijke aandacht
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Communiceren doen we allemaal, maar hoe eff ectief is 
onze communicatie eigenlijk? Waarom worden er nog 
steeds grote sommen geld aan massamarketing uit-
gegeven, terwijl gerichte communicatie in veel gevallen 
een stuk meer oplevert? Het toepassen van persoonlijke 
communicatie is een goede manier om de aandacht voor uw 
boodschap te vergroten en de betrokkenheid die de klant 
ervaart te verhogen. Op de juiste manier toegepast, zal de 
ontvanger de persoonlijke benadering ervaren als aandacht en 
waardering voor de relatie. Hiermee wekt u zijn interesse en versterkt 
u de binding met uw klant.  
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http://www.yourcentral.eu/hw

Ervaar
crossmediaal
communiceren
nu zelf en bezoek de
actiepagina:
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Een goede mix tussen clicks & bricks is essentieel 
voor succes. Daar ligt een uitdaging voor de retai-
ler. De meest rooskleurige toekomst is weggelegd 
voor retailers die offl  ine met online succesvol 
weten te combineren.

verrassen en inspireren
Ontwikkeling en innovatie van product en beleving 
zullen in een steeds competitievere markt belang-
rijke drijfveren zijn. Dat wat vandaag voldoende is, 
zal dat morgen niet meer zijn. Retail gaat immers 
niet alleen om het voldoen aan de wensen, maar 
ook om het verrassen en inspireren van klanten. Om 
het overtreff en van verwachtingen. Door integratie 
van online en offl  ine kunnen bestaande winkels een 
veel groter assortiment aanbieden.  

altijd groot denken
Voor retailers en merken die openstaan voor nieuwe 
ontwikkelingen en die bereid zijn hun zekerheden 
los te laten, zijn er volop kansen. Randvoorwaarde is 
wel dat er groot wordt gedacht waarbij extreme 
klantgerichtheid noodzakelijk is.

Kant-en-klare oplossingen voor de detaillist
Maar hoe pakt u dat aan? Hoe richt u uw webshop 
in? Hoe bereikt u uw klanten? Hoe wordt u online 

gevonden? En welke kanalen zet u in om uw doelen 
te bereiken en uw rendement te verhogen?

Vanuit onze ruime kennis en ervaring met multi- en 
crosschannel campagnes ondersteunen wij de 
marketeer en retailer. Onze grootste kracht hierbij is, 
dat we binnen de HollandridderkerkGroep alle 
mogelijkheden bieden: van het concept voor een 
campagne, print, e-mail en webapplicaties tot aan 
groot- en kleinformaat Point-Of-Sale materiaal. Ons 
motto is: “Maak voor kleinere organisaties mogelijk 
wat alleen voor de grotere bedrijven weggelegd 
lijkt”. Betaalbare 1:1 marketing die de respons ver-
hoogt en het eff ect vergroot.

een greep uit de mogelijkheden:
• Een website/-shop die goed gevonden wordt
•  Flyers om de webshop onder de aandacht te 

brengen
• Klantenkaarten en -acties
• Actiematig Point-Of-Sale materiaal
• E-mailingen
• Persoonlijke websites/actiepagina’s
• Klanten enquêtes
• Loyalty uitingen
• Tell a friend acties

Aandacht voor Retail
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Cool wall 
prints, 

made with 
love!

Stap 1: Ga naar onze webshop 

Om uw unieke sticker te kunnen 
bestellen gaat u naar onze 

webshop. 

Stap 2: Maak een keuze

Kies een hart, een ballon, wolk of 
een verrekijker uit de lijst aan de 

linkerkant

Stap 3: Creëer uw unieke sticker

Plaats een naam of leuke tekst en 
kies uw favoriete kleuren + 

lettertype.

Wij zijn in staat unieke webshops via Facebook te bouwen. Zo is 
dit jaar www.facebook.com/GoHeartYourself ontwikkeld.  

Bij Go Heart Yourself kunt u coole stickers met een naam, korte 
tekst of slogan bestellen. De stickers zijn geschikt voor op de muur 

of op het raam en gemakkelijk zelf aan te brengen en te  
verwijderen, zonder dat daarmee de sticker of de ondergrond 

beschadigd wordt.
Leuk voor een feestje, verjaardag, bij een geboorte, maar ook voor zakelijk 

gebruik: stickers voor etalageruiten, voor op deuren en muren.

Ter introductie ontvangt u 25% korting op deze verrekijker
 

Surf naar www.GoHeartYourself.nl en gebruik de couponcode ‘heart’

De korting is geldig tot 31-12-2013
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Vind ik leuk
Facebook Thumbs Up CMYK / .eps



>> 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

“Bij een troonswisseling zijn nieuwe staatsieportretten nodig. Dat kunnen wij 

regelen!” Een gedachte van Jan van der Hoek, directeur/eigenaar van 

Hollandridderkerk, die begin april naar een snelle en succesvolle actie werd 

omgezet. Immers, in veel overheidsgebouwen hangen traditiegetrouw 

staatsieportretten van het staatshoofd. “Niet alleen bij ministeries, ambassades en 

gemeenten maar ook bij advocaten- en notariskantoren en in veel openbare 

gebouwen als rechtbanken, musea en scholen is het de traditie om een 

staatsieportret aan de wand te hebben”, vertelt Jan. Voor het produceren van de 

nieuwe staatsieportretten beschikt Hollandridderkerk over de expertise van Het 

Beeldgebouw.  

Als gespecialiseerd fotovaklab is dit dé aangewezen partij om fotoafdrukken van 

hoogwaardige kwaliteit te realiseren. Jan: “In ons land heeft een staatsieportret een 

lange levensduur en moet het dus van de allerbeste afdrukkwaliteit zijn zodat het 

tientallen jaren mooi blijft.”

Wilt u ook een staatsieportret bestellen? U ontvangt van ons tijdelijk 

15% korting op uw bestelling.

COmmUniCatiemiddelen

Nadat de Rijksvoorlichtingsdienst toestemming had gegeven om de portretten vrij 

van rechten te gebruiken, kon de website www.koning-staatsieportret.nl online. 

Voor een actueel product als het staatsieportret is het belangrijk om snel met 

klanten te kunnen communiceren.

Het communicatieplatform YOP van YouRcentral biedt hiervoor de keuze uit een 

grote variatie aan communicatiemiddelen om gericht in te zetten bij elke 

campagne; van mailing tot website en webshop. Jan: “We kunnen de tools van YOP 

inzetten voor onze klanten, maar er natuurlijk ook zelf gebruik van maken om onze 

eigen acties onder de aandacht te brengen. Hierdoor is het gelukt om op heel 

korte termijn de doelgroep te informeren en enthousiasmeren, een website en 

daaraan gekoppeld een webshop te ontwikkelen. En met succes, de website is 

goed gevonden op internet en de verschillende staatsieportretten zijn dan ook 

heel vaak via de webshop besteld. De opdrachten lopen nog steeds binnen!”

Met een professioneel staatsieportret 
van koning Willem-Alexander en 
koningin Maxima bent u verzekerd 
van een kwalitatief topproduct!
Keuze uit verschillende uitvoeringen
Echte fotoprints op formaten van 30 x 45 cm 
tot 60 x 90 cm
Keuze uit een klassieke of moderne lijst 
(inclusief voorzetglas)
Afdrukken kunnen veredeld worden met 
plexiglas voor een eigentijdse uitstraling

Kijk voor meer informatie of het plaatsen 
van een bestelling op: 
www.koning-staatsieportret.nl

Van idee tot snelle actie dankzij de 
communicatietools van YOP

HollandWerkt   07
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Tchai in Ridderkerk richt zich op het ontwerpen, vormgeven en produceren 

van complete concepten voor winkelinterieurs en shop-in-shops tot 

displays en productpresentaties. Het bedrijf heeft veel kennis van produc-

tietechnieken en gebruikt allerlei materialen als hout, metaal, papier, glas 

en kunststof. “Toch is vooral de laatste jaren onze focus wel wat verschoven 

van de productie naar de creatieve en logistieke processen”, vertelt Kim 

Tchai, Creative Director van Tchai. “Veel van onze producten worden 

tegenwoordig in Oost-Europa en China gemaakt. Het voordeel hiervan is 

dat wij ons volledig kunnen richten op marketing en de creatieve kant. We 

leveren niet zomaar producten, maar gaan in gesprek met de klant zodat 

wij ons kunnen inleven in hun merkwaarden en behoeften waardoor we de 

juiste sfeer weten neer te zetten. We zijn sterk in het bedenken en realise-

ren van oplossingen en concepten. De uitdaging van de creatie maakt ons 

werk leuk.”

BUrEn

Met een historie van ruim 50 jaar heeft Tchai een uitstekende reputatie en 

een indrukwekkende klantenkring opgebouwd in Nederland én in het 

buitenland. Kim: “We werken onder andere voor merken als Samsung, Luxa-

flex, Harman Kardon, Yamaha, Maxi-Cosi en Canon. We hebben dus klanten 

in allerlei verschillende branches. Dat komt omdat we niet zomaar 

standaardproducten leveren, maar voor elke klant een perfect passende, 

eigen merkbeleving creëren. Hiervoor hanteren we een aanpak op maat, 

vaak op projectbasis.”

Om de klanten optimaal van dienst te zijn, zoekt Tchai de samenwerking op 

met andere leveranciers zoals Hollandridderkerk. “Dit bedrijf beschikt over 

expertise en mogelijkheden waar we graag gebruik van maken. We 

betrekken Hollandridderkerk dan ook zo vroeg mogelijk in het productie-

proces zodat zij kunnen meedenken over materialen en de benodigde 

middelen. De lijnen zijn kort en op productieniveau hebben onze mede-

werkers onderling dan ook regelmatig contact. En omdat we bijna buren 

van elkaar zijn, stappen we ook makkelijk bij elkaar naar binnen als dat 

nodig is.”

EindrESUltaat

Hollandridderkerk levert grootformaat prints op allerlei verschillende 

(plaat)materialen die onder andere met behulp van een digitale freesma-

chine worden gemaakt. Kim: “Lokale productie is niet alleen een voordeel 

vanwege de korte communicatielijnen, maar ook vanwege de beschikbaar-

heid. Bij de introductie van de Samsung Galaxy S4 moesten alle 750 

verkooppunten in Nederland binnen een week voorzien worden van al het 

promotiemateriaal. Dan is het van cruciaal belang om een leverancier te 

hebben die snel kan produceren en leveren. De technische ins en outs van 

het hele productieproces laten we in zo’n geval graag over aan een partij 

als Hollandridderkerk. Voor Tchai is er maar een ding dat telt: een perfect 

eindresultaat. Ons motto is niet voor niets ‘we make it happen’!’’

Beleving: de kracht van 
instore communicatie 

Opvallende etalages, een ingenieus lichtplan, kleuren in de huisstijl, passende muziek en geurtjes. Veel winkeliers 
doen er alles aan om een fijne sfeer te creëren waar klanten zich door aangetrokken voelen. Om van kijkers terugke-
rende kopers te maken, moet de uitstraling en inrichting van een winkel passen bij de product- en merkbeleving van 
de specifieke doelgroep. Een doelgerichte en creatieve productpresentatie is hierbij het belangrijkste element; het 
trekt aandacht en verhoogt de omzet.
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Kim Tchai, Creative Director van Tchai

Uitgevers hebben de laatste jaren als geen 
ander te maken met ingrijpende markt-
ontwikkelingen en nieuwe business-
modellen. internet en de opkomst van 
e-books en tablets zorgen ervoor dat u, 
de uitgever, bewuste keuzes moet maken. 
de vraag daarbij is: hoe verkoopt u op 
rendabele wijze kleinere  oplages van een 
groter aantal titels? 
Hollandridderkerk adviseert u graag. 

maatWerK

Wanneer u uitgever bent van educatieve 

publicaties, zult u de toenemende vraag 

naar actueel en just-in-time geleverde 

boeken, readers en cursusmaterialen 

zeker opgemerkt hebben. Ook ontstaat 

een steeds groter wordende behoefte 

aan maatwerk, vaak als aanvulling op 

interactief, online lesmateriaal. Hoe gaat u 

om met uitgeven volgens het Long Tail 

principe?

UitGeven On demand

Hollandridderkerk biedt met het 

Book-On-Demand (BOD) concept de 

ideale oplossing voor uitgeven voor de 

kleinst mogelijke doelgroep. 

Kwalitatief hoogwaardig drukwerk, op 

professionele wijze ingebonden en 

razendsnel geleverd waar u maar wilt. 

Voorraadloos uitgeven, maatwerk 

content voor uw klanten en altijd de 

meest actuele informatie in al uw 

publicaties. 

Met Book-On-Demand zult u hogere 

opbrengsten realiseren en nieuwe 

mogelijkheden ontsluiten. 

Hollandridderkerk staat voor u klaar.

Focus Publishing: nieuwe kansen voor uitgevers

over tchai
Tchai International BV is opgericht in 1961 en gevestigd in een markant kantoorpand aan de Kolenbranderstraat 24 in Ridderkerk. 

In het gebouw is een ruime showroom ingericht waar veel van de uiteenlopende producten, die Tchai levert, staan opgesteld. 

Een enthousiast team van vijftig professionele medewerkers, ieder met een eigen expertise, zet zich dagelijks in om doordachte en eff ectieve 

winkelconcepten en  productpresentaties te ontwikkelen. Meer weten over de activiteiten van Tchai?  kijk op de website  www.tchai.nl

“Ik zocht een 
 digitale drukker 
en vond een 
partij die risico- 
loos uitgeven 
mogelijk maakt” 
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In onafhankelijke onderzoeken wordt Tieleman Keukens uitstekend gewaar-

deerd bij klanten, leveranciers en collega´s en scoort het bedrijf hoog op 

criteria als klantvriendelijkheid, specialistische kennis, gedegen service én een 

eigen montageteam. “Daar zijn we dan ook erg trots op, het kopen van een 

nieuwe keuken moet altijd een feest zijn”, vindt Vincent Versaevel.

Hij is verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten van Tieleman Keukens. 

“Wij gaan altijd voor 100% klanttevredenheid, dat is al meer dan 50 jaar de 

basis van dit bedrijf en dit komt tot uiting in het doen en denken van al onze 

medewerkers.”

SHoWroomBElEving

De sfeervolle showroom is tot in de puntjes verzorgd, een bezoek wordt hier 

echt een belevenis vol verrassingen. Voor de kinderen is er naast de speelhoek 

een echte bioscoop en zijn er Playstations zodat hun ouders rustig de tijd 

kunnen nemen om rond te kijken in de ruim zeventig keukenopstellingen. Een 

opvallend element in de showroom is de ‘Living Wall’, een wandvullend scherm 

van 3 bij 4 meter waarop de klanten hun keukenontwerp op ware grootte 

kunnen bekijken. 

In De Werelds In-side Lunchroom kunnen bezoekers genieten van de prachtige 

inrichting en een fijne binnentuin; de ideale plek om even bij te komen van alle 

indrukken met een kop koffie of een heerlijke lunch. 

‘’En dan is er ook nog het Tieleman-museum, zoals wij dat noemen. Hier 

hebben wij een enorme hoeveelheid keukenonderdelen van tientallen jaren 

op voorraad. Zo kunnen we klanten helpen als er een onderdeel van hun 

keuken vervangen moet worden, van kastdeur tot bestekbak, we hebben van 

alles in huis van diverse merken, kleuren en maten”, vertelt Vincent enthousiast. 

klantEnmagazinE

Bij Tieleman Keukens staat een persoonlijke en klantvriendelijke benadering 

hoog in het vaandel. Zij willen op een onderscheidende manier aandacht 

geven en actief zijn. Daarom ontvangen klanten binnen 72 uur na hun bezoek 

aan de showroom het  informatieve ‘Tieleman magazine’ 

dat speciaal voor hen is gemaakt. Hierin staan onder andere een persoonlijk 

voorwoord van de adviseur die hen in de showroom heeft begeleid en artist 

impressions van de keuken die zij hebben samengesteld. Met de inloggege-

vens die in het magazine vermeld staan, kan op een persoonlijke webpagina 

het volledige overzicht van tekeningen bekeken worden, evenals de specifica-

ties. Vincent: “Het magazine wordt exclusief voor elke individuele klant 

samengesteld, persoonlijker kan niet. De reacties op het magazine zijn lyrisch 

te noemen, klanten vinden het echt heel leuk om de keuken nog eens op deze 

manier te bekijken  en voelen zich daardoor bij ons extra welkom. Voor onze 

adviseurs is het een unieke tool om direct contact met de klant te houden, 

deze benadering past goed bij onze strategie en denkwijze.” 

Pod aWard

Met de inzending van het Tieleman-magazine wonnen Tieleman en  

YouRcentral reeds in 2008 een gouden POD Award. De samenwerking tussen 

Tieleman Keukens en YouRcentral is dus al vanaf de aanvang succesvol te 

noemen. “Het was heel vernieuwend om klanten een brochure op maat te 

sturen en nog steeds is het een heel geslaagd concept waar we graag mee 

werken. Wat wij uit willen dragen, is wat Printing on Demand voor ons 

waarmaakt. Per seizoen wisselt het thema en voor onze adviseurs is het 

eenvoudig om het magazine samen te stellen met persoonlijke gegevens. De 

applicatie hiervoor werd door YouRcentral ontwikkeld en werkt heel goed. Ook 

is er controle op de inhoud, als er tijdens de invoer iets niet goed is gegaan, 

signaleren ze dit bij Hollandridderkerk en nemen ze hierover contact op 

voordat het magazine wordt gedrukt. Zij denken mee en doen extra stappen 

voor de klant, net zoals wij dat doen voor onze klanten.” 

Tieleman Keukens grossiert in prijzen. Maar liefst drie keer 
werd het familiebedrijf uit Middelharnis (Zuid-Holland) 
uitgeroepen tot de ‘Beste Keukenspeciaalzaak van Neder-
land’. Daarnaast ontving Tieleman de ‘Warme Douche’ bij 
Tros Radar, werd het uitgeroepen tot Beste Zelfstandige 
Winkel van Nederland en Beste Keukenspecialist van Neder-
land! Kronen op het werk van een keukenspeciaalzaak waar 
de klant nog echt koning is.

10   HollandWerkt

>> k l a n t  a a n  H E t  W o o r d : t i E l E m a n  k E U k E n S

´Wat wij uit willen dragen, is wat 
Printing on Demand waarmaakt´
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>> t E a m  i n  B E E l d :  a f d E l i n g  a d & c

De mensen van de afdeling AD&C (Application Development & Consultancy) hebben 

allemaal hun roots liggen op een productieafdeling van Hollandridderkerk. Van daaruit 

hebben zij het creatieve inzicht gekregen dat in de functie-eisen staat vermeld. Vanuit 

hun persoonlijke interessegebied en aanleg voor automatiseringswerkzaamheden zijn 

zij ieder een opleidingstraject ingegaan waarin ze alles over programmeren, databases, 

webtechnologie en Variabel Data Printing hebben geleerd. Inmiddels hebben alle 

AD&C-ers jarenlange ervaring in het personaliseren en automatiseren van 

communicatie- en printprocessen, het bouwen van Web2Print klantportals en het 

opzetten van webshops. Door hun kennis worden ze ook regelmatig ingezet als 

technisch consultant bij automatiseringsvraagstukken van onze klanten.

Wat dOen We met die KenniS?

In de huidige tijd denken bedrijven goed na over het toekennen van hun 

mediabudgetten. Het is terecht dat marketeers maximale grip willen hebben op de 

resultaten van hun campagnes. Meer succes en meer grip betekent dat de 

communicatiemiddelen en de boodschap afgestemd moeten worden op de 

ontvangers en dat hun respons daarop zo nauwkeurig mogelijk gemeten moet 

worden. Met behulp van YOP heeft de afdeling AD&C een nieuw instrument in 

handen om dit voor de klant van YouRcentral mogelijk te maken. Samen met de klant 

wordt bepaald op welke manier zij de ontvanger kunnen aanspreken. Wat weten we 

van de ontvanger? Is het een man of een vrouw, woont hij/zij in Rotterdam of 

Maastricht of hoe oud is hij/zij? Deze algemene geografische of demografische 

kenmerken zijn al van grote invloed op het beslisproces van de ontvanger. Houdt ze 

van tennis, golfen of shoppen, gaat ze op zonvakantie of houdt ze meer van 

stedentrips, rijdt ze auto of reist ze met de trein? Allemaal factoren die bepalen hoe je 

een goede ‘klik’ kunt maken met de potentiële klant. Onze AD&C-ers zorgen ervoor dat 

deze parameters geautomatiseerd worden vertaald in de juiste grafische elementen in 

de digitale en papieren communicatiemiddelen van onze klanten. Als deze informatie 

niet voorhanden is, kan een campagne worden opgezet om de bestaande database 

met die gegevens te laten verrijken. Daarnaast koppelt de afdeling alle verzamelde 

managementinformatie van een campagne terug naar de klant.

SPeCialiSme

Het team van AD&C zorgt er ook voor dat klanten de beschikking krijgen over een 

online portal waarin ze hun communicatiemiddelen kunnen beheren. Met behulp van 

YOP Web2Print kunnen zaken als flyers, visitekaartjes, banners en presentatieborden 

heel eenvoudig door de klant worden aangepast en besteld. Een aantal leden van het 

team is gespecialiseerd in het toepassen van beeldpersonalisatie en anderen bouwen 

actiewebsites of interactieve webshops voor allerhande opdrachtgevers.

CrOSSmedia

De ideale marketingmix bestaat tegenwoordig uit een combinatie van online en 

offline media. 

Voor de mensen van AD&C maakt het in feite niet uit in welke vormen de 

communicatie uiteindelijk verzonden wordt. Met YOP kun je vanuit één database alle 

kanten op. Als de databasestructuur eenmaal is aangebracht en de verschillende 

variabele verschijningsvormen voor web, mail, sms, papier of zelfs video door 

YouRcentral zijn opgemaakt, is het slechts een kwestie van koppelen. Crossmedia is 

tegenwoordig bereikbaar voor veel partijen en direct inzetbaar voor het uitvoeren van 

campagnes, mits ze hun database op orde hebben. Of, zoals eerder aangegeven, juist 

ideaal in te zetten om die database op orde te krijgen. De mogelijkheden zijn legio.

entHOUSiaSme

Creatieveling of ICT-er, enthousiast zijn ze allemaal. Het team is ook aan de slag gegaan 

met persoonlijke verpakkingen, nog zo’n bijzondere toepassing van Variabel Data 

Printing. 

De voorbeelden en toepassingen volgen elkaar snel op. Dit wordt dé trend van het 

komende decennium, is de overtuiging van de club AD&C-ers. 

Visionair staat niet in het functieprofiel, maar zou gezien de ontwikkelingen niet 

misstaan in de omschrijving van een applicatieontwikkelaar en consultant. We stellen 

ze graag persoonlijk aan u voor! 

tEcHniScHE Stroomlijning 
van HEt crEatiEvE concEPt

ICT-ers met een crea-
tieve geest?! Dat klinkt 
bijna als een onmoge-
lijke combinatie… 
Toch is het nodig een 
creatieve ontwikkelaar 
of technische creatieve-
ling te zijn om, samen 
met YouRcentral, klan-
ten succesvol crossme-
diaal en opvallend te 
laten communiceren 
met hun doelgroep.

Team AD&C 
van links naar rechts: 
Niels Hubregtse, 
Peter van den Hoek, 
Peter van der Ven, 
René Jansen, 
Alexander Roos, 
Rob van Heijst
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Eenzijdig communiceren met uw relaties is in de 21e eeuw in no-time achterhaald door de waarheid van de zelfbewuste  
internetconsument. Het is vrijwel onmogelijk om met alleen het zenden van een boodschap op te vallen en uw doelgroep 
te verleiden om zaken met u te doen. Interactie en écht contact met uw klant is de sleutel tot eff ectieve communicatie. 
YouRcentral helpt u daar een handje bij. 

YoP WEBSHoP

Net als u willen uw relaties bij voorkeur persoonlijk benaderd worden met 

informatie die voor hen relevant is. Dat betekent dat u uw klanten zult moeten 

leren kennen. Niet alleen door het uitvoeren van marktonderzoek, maar vooral 

door met hen in contact te komen. Hierdoor bent u in staat om de relatie met uw 

klant te verstevigen, wat leidt tot verhoogde loyaliteit en meer vertrouwen in uw 

organisatie. 

Hollandridderkerk heeft met de business unit YouRcentral  jarenlange ervaring 

met het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes, waarbij zowel print als online 

media ingezet worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een crossmediaal 

platform, waarmee snel en gemakkelijk persoonlijke campagnes worden 

opgezet. Dit platform noemen wij YOP, Your Online Platform. YOP heeft vele 

gezichten en kan ingezet worden voor tal van toepassingen. Samen met u kiezen 

wij voor de optimale mix van (gepersonaliseerde) print en online media voor uw 

campagne of evenement.

Persoonlijk communiceren is veel meer dan ‘Beste mijnheer De Vries’ in de aanhef 

van een mailing niet zouden afstemmen op de ontvanger. Dat laten wij u bijvoor-

beeld zien met het magazine dat u nu in handen heeft. Gebaseerd op wat wij van 

u weten hebben wij dit magazine op maat voor u samengesteld. Niet met de 

hand, maar volledig geautomatiseerd. De praktijk heeft uitgewezen dat u dit 

magazine daardoor met meer aandacht leest en minder snel bij het oud papier 

legt. Daardoor is de kans dat u zaken met ons gaat doen aanzienlijk toegeno-

men. Plezierig voor ons, maar wij tonen u graag aan dat deze vorm van persoon-

lijke communicatie ook voor u en uw relaties werkt!

WEB En Print vErStErkEn Elkaar

Geen enkele uiting waarmee u communiceert staat op zichzelf. Of het nu gaat 

om uw visitekaartje of over uw website, over de e-mailing die u verstuurt of de 

jaarlijkse kerstkaart: het beste resultaat bereikt u met een volledig geïntegreerde 

1-op-1 communicatie. Door uw communicatie zo in te richten dat u door middel 

van elke uiting een dialoog op gang brengt, maakt u de communicatie interac-

tief. U brengt de communicatie in beweging en dat is precies waar deze 

dynamische tijd om vraagt. 

Bijvoorbeeld: via een QR-code op uw visitekaartje of op een poster of fl yer wordt 

Resultaatgericht communiceren 
met persoonlijke aandacht
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uw klant naar een speciale landingspagina op uw website geleid. Daar heeft hij 

of zij de mogelijkheid om, in ruil voor registratie, voordeel te behalen of mee te 

doen aan een actie. Een gepersonaliseerde voucher of brochure zet vervolgens 

direct aan tot aankoop, bezoek aan een winkel of deelname  aan een evene-

ment.  Gaandeweg leert u uw klant beter kennen en kunt u de communicatie 

écht gaan afstemmen op het individu. Deze manier van werken is toe te passen 

op kort- en langlopende campagnes, evenementen en acties.

YoP croSSmEdia

Met YOP Crossmedia richten wij uw direct marketing campagne in. Daarbij kan 

gebruik gemaakt worden van elke combinatie van print, web, e-mail en social 

media. Deze middelen worden op zo’n manier ingezet, dat deze elkaar 

aanvullen en versterken.

YoP EvEntS

Voor de communicatie rondom een evenement (seminar, vakbeurs, symposium, 

netwerkbijeenkomst) zetten wij YOP Events in. Hierbij staat de bezoeker 

centraal. Uitnodigen, registreren, herinneren, tickets en advertising; het kan 

allemaal persoonlijk met YOP.

YoP WEBSHoP

Met YOP Webshop richten wij binnen zeer korte tijd een webshop voor 

(gepersonaliseerde) printproducten in. De online verkoop van bijvoorbeeld 

gepersonaliseerde posters, boeken, kaarten of kalenders is met YOP Webshop 

een fluitje van een cent. 

YoP WEB2Print

Hiermee optimaliseert u op eenvoudige wijze het marketingmateriaal binnen 

uw organisatie. Uw huisstijl en de door u aangegeven communicatie- en  

marketingbudgetten worden automatisch bewaakt. 

YoP WErkt!

Voor elke organisatie kan persoonlijk communiceren het verschil maken. Graag 

laten wij u uitgebreid kennismaken met de mogelijkheden van YOP en de 

toepassingen die Hollandridderkerk en YouRcentral met YOP voor u kunnen 

ontwikkelen. Ontdek het succes van écht persoonlijke communicatie en neem 

contact met ons op voor een kosteloos advies. 

GROEN = Veilig, Doorrijden,  
Vers, Fris, Nooduitgang, Klik hier!,  
Yoghurt, Duurzaam...

GROEN = GrafiCom
De kleur Groen communiceert allerlei, voornamelijk positieve, sig-
nalen. Afhankelijk van de context en het medium heeft u verschil-
lende associaties bij de kleur Groen. Wanneer u al eens met ons 
hebt samengewerkt, linkt u deze kleur wellicht naar GrafiCom. Kent 
u GrafiCom niet, dan zult u de kleur eerder associ�ren met een van 
bovenstaande begrippen.

Voor mensen die GrafiCom niet kennen doen wij hard ons best om een 

positieve lading te geven aan onze kleur Groen. Dat doen wij door 100% 

verantwoording te nemen voor uw IT-omgeving, tegen een vast bedrag per 

maand. We dringen uw IT-kosten terug en zorgen dat u zich kunt richten op 

uw kernactiviteiten. Groen betekent ook veilig. Dat betekent enerzijds dat 

wij ervoor zorgen dat uw data veilig en beschermd is, anderzijds dat u uw 

IT-omgeving met een gerust hart aan ons kunt toevertrouwen.

Waarom GrafiCom?
› Volledige ontzorging van uw gehele  IT-omgeving
› E�n vast bedrag per maand, geen nacalculatie
› Proactief advies
› Transparante werkwijze
› Kostenbesparing door concrete en bewezen oplossingen
› Al 15 jaar bewezen succesvol

Meer informatie?
tel. 088-GRAFICOM (088-4723426)
www.graficom.com

en

( a d v e r t e n t i e )



repro

o.a.
outsourcing
secured printing
kopiëren 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!

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!

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.

retail

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

print on demand

o.a.
handleidingen
opleidingsmaterialen
visitekaartjes
Web2Print
brochures
fulfi 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.

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.

De vele 
gezichten van 
Hollandridderkerk

Hollandridderkerk is een breed 
inzetbare grafi media specia-
list. Onze relaties profi teren 
van een uniek en profes-
sioneel aanbod van meer 
dan vijfhonderd verschil-
lende diensten en producten. 
vanuit onze ervaring en kennis 
van specifi eke branchebehoef-
tes richten wij ons op zes focusseg-
menten, met daarbinnen een cluster 
van producten en diensten. Op deze wij-
ze streven wij ernaar onze klanten nóg gerichter te bedienen. 
Zowel onze relaties als onze organisatie kennen vele gezich-
ten; het bieden van toegevoegde waarde en de juiste oplos-
sing maakt Hollandridderkerk veelzijdig in grafi media.
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fred de rijke
trafficmanager
t 0180 48 22 44
E traffic@hollandridderkerk.nl
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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.

tweede jaargang, nummer 5, 2013
Gastredacteur: Ingrid Koppelaar | Tekst en (eind)redactie:  Heleen Versprille (Tekstbureau  
Geregeld) | Fotografie: Jan Willem Bullee (Hollandridderkerk) en Cyril Pang (YouRcentral) 
Conceptontwikkeling en ontwerp: GaGa-Republic | Papier: Revive 100 Gloss 200grs/m2,  
gesponsord door PaperlinX | 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 privacybeleid. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Hollandridderkerk. 
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. Hollandridderkerk 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de advertenties. 

Beste relatie, 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
trafficmanager
t 0180 48 22 44
E traffic@hollandridderkerk.nl

martin martijn
trafficmanager
t 0180 48 22 44
E traffic@hollandridderkerk.nl

traffic

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

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

Sales binnendienst

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

management

jan van der Hoek
directeur/eigenaar
t 0180 48 22 22
E janh@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

Yourcentral

contact

Hollandridderkerk groep

ingrid koppelaar
Business Unit manager
t 0180 48 23 34
E ingrid@yourcentral.nl

david Bernard
campagnemanager
t 0180 48 23 31
E david@yourcentral.nl

alexandra van der vliet
creatief dtP’er
t 0180 48 23 36
E alexandra@yourcentral.nl

albert Pupella
dtP’er
t 0180 48 22 75
E albert@yourcentral.nl

arno Bouman
Productmanager  
display graphics
t 0180 48 22 85
E arnob@hollandridderkerk.nl

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

Alstublieft!

 

Voor u ligt ons relatiemagazine HollandWerkt. Deze uitgave heeft als thema Communicatie. Hollandridderkerk 

levert een reeks van creatieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande producten en diensten aan communicatie-

professionals. Onze business unit YouRcentral is volledig gespecialiseerd in 1:1 communicatie. Daarmee zorgen wij 

dat uw boodschap met maximaal eff ect uw (potentiële) klanten bereikt. Gericht op het individu en crossmediaal 

(print, e-mail, web, social media, etc.). De mogelijkheden en combinaties zijn eindeloos!

 

Speciaal voor deze HollandWerkt hebben wij voor u een persoonlijke landingspagina gemaakt. Op deze landings-

pagina kunt u een video over Hollandridderkerk bekijken en vindt u interessante links naar aanleiding van deze 

uitgave van de HollandWerkt. Ook kunt u op deze pagina uw persoonlijke gegevens invoeren of aanpassen en 

heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op onze e-mail nieuwsbrief. Op pagina 4 leest u hier meer over.

Ik wens u veel leesplezier  en kijk er naar uit u persoonlijk te ontmoeten.  

Namens YouRcentral en Hollandridderkerk,

Ingrid Koppelaar

Business Unit Manager YouRcentral

en gasthoofdredacteur HollandWerkt

Maak kans op een
 gratis

Personal Image Calender,

bezoek uw

persoonlijke pagin
a.

Kolenbranderstraat 14, Ridderkerk
Postbus 49, 2980 AA Ridderkerk

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


