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ColUmn
In elke uitgave van HollandWerkt laten we een andere gastredacteur 

aan het woord. Dit keer is dat Henny Korevaar, werkzaam als Sales 

Manager bij Hollandridderkerk.

Beste relatie,

Het centrale thema van deze editie van HollandWerkt is ‘Publishing’, een 

branche-onderdeel van onze organisatie waar ik me graag mee bezig 

houd. 

Nog niet zo lang geleden was het voor veel uitgevers gebruikelijk om 

zich vooral te richten op schrijvers die garant stonden voor explosieve 

verkoopcijfers. Maar inmiddels is de afzet niet meer zo voorspelbaar en 

liggen er geen grote voorraden bestsellers meer op de plank bij de 

uitgever. Door de opkomst van de e-reader, uitbreiding van het aantal 

internetboekwinkels en het sluiten van steeds meer boekhandels is er 

veel beweging in deze sector op gang gekomen. Vooral in de toch wat 

traditionele wereld van de uitgeverijen is het fascinerend om te zien 

hoe snel de digitale ontwikkelingen ook daar terrein veroveren.  In een 

zoekende markt is het loslaten van oude tradities onvermijdelijk. Het 

inzicht om te investeren in content en niet in grote voorraden boeken 

mag wat mij betreft dus breed gedragen worden. Het ‘Long Tail’ 

principe wordt steeds meer gemeengoed. Een medewerker van een 

grote Amerikaanse internetaanbieder omschreef dit fenomeen als volgt: 

 “We verkopen vandaag meer boeken die gisteren niet liepen, dan dat we 

vandaag boeken verkopen die gisteren een succes waren.”

Door Printing On Demand (POD) is snelle levering  van kleine oplages mogelijk 

geworden, terwijl de kwaliteit van het digitaal geproduceerde drukwerk de 

vergelijking met traditioneel drukwerk glansrijk doorstaat. Voor verschillende 

uitgeverijen produceert Hollandridderkerk drukwerk volgens het principe van 

Book On Demand (BOD). 

Door BOD zijn boeken in elk benodigd aantal te bestellen, meestal worden zij 

dezelfde dag nog geproduceerd en verzonden naar het gewenste adres.  

Hierdoor zijn voorraden overbodig geworden met het voordeel dat dit niet ten 

koste gaat van de beschikbaarheid, een boek is immers nooit meer uitverkocht. 

Het aantal bestelde boeken speelt geen rol, van één exemplaar tot honderden; 

de kwaliteit blijft constant en ook prijstechnisch is er vrijwel geen verschil meer 

met traditioneel drukwerk. 

Hoe het toekomstscenario in de uitgeefbranche er uit zal zien, weet niemand. 

Ik verwacht niet dat fysieke boeken geheel worden uitgebannen of verdreven 

door de digitale varianten. Wel is het zo dat er in het gehele traject van de 

schrijver naar de lezer veel effi  ciënte mogelijkheden beschikbaar zijn waar 

steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Bij het lezen van de verhalen in dit 

magazine zal het u duidelijk zijn dat Hollandridderkerk de slogan ‘veelzijdig in 

grafi media’ ook op het gebied van Publishing waarmaakt!



Helaas is onze zeer gewaardeerde en 
fi jne collega Mike Smith plotseling 
overleden. In de vorige HollandWerkt 
was hij ‘een ander gezicht’ van 
Hollandridderkerk. Mike was net terug 
van een vakantie bij zijn familie in 
Australië, waar hij de kerstdagen en de 
jaarwisseling doorbracht.  Een reis die 
hij jaarlijks in december maakte.
Vol verhalen kwam hij terug en vertelde 
hoe trots zijn moeder was op het artikel 
dat in de laatste editie van HollandWerkt 
was verschenen. 

We hebben Mike leren kennen als  een enthousiaste, opgewekte en bijzonder 
vriendelijke collega. Mike had het hart op de juiste plaats en een groot gevoel 
voor humor, was trots op zijn werk maar bescheiden over zijn rol bij Het 
Beeldgebouw. Mike was van jongs af aan gefascineerd door fotografi e. In de 
fotowereld was hij een bekende en gerespecteerde verschijning, zowel in binnen- 
als buitenland. Hij werkte met beroemde kunstenaars en bekende fotografen en 
had een groot netwerk opgebouwd van nationale en internationale klanten. 
Zijn bijnaam ‘de Dokatovenaar’ had hij te danken aan zijn reputatie als 
gespecialiseerd vakman.

De directie en medewerkers van Hollandridderkerk/Het Beeldgebouw zijn 
geschokt door zijn overlijden. We zullen hem zeer missen als vriend, collega en 
gepassioneerd en inspirerend vakman.
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>>kl ant aan He t woorD

Uiteraard zijn de boekjes niet alleen te koop bij dit ludieke uitgiftepunt, maar ook 

via de reguliere boekhandels, de theaterboekwinkel in Amsterdam en bij de 

voorstellingen in theaters.  De meeste verkoop vindt echter plaats via de website 

van De Nieuwe Toneelbibliotheek. Daar zijn de teksten ook te downloaden maar 

de meeste mensen geven er de voorkeur aan om de mooie boekjes voor een 

klein bedrag te bestellen. Afnemers zijn toneelschrijvers en professionele- en 

amateurtoneelgezelschappen, maar ook theaterbezoekers en studenten 

behoren tot de kopers en abonnees.

Historische en literaire waarde

“Vroeger was het gebruikelijk om bij een operapremière libretto´s aan het 

publiek te verstrekken. Deze tekstboekjes werden tot een jaar of tien geleden 

ook door toneelgezelschappen uitgegeven waardoor iedere voorstelling een 

eigen gezicht kreeg.  Helaas verdwenen de boekjes omdat zij budgettair werden 

verdrongen door publiciteitsmateriaal als fl yers en posters”,  vertelt Ditte 

Pelgrom, redacteur bij De Nieuwe Toneelbibliotheek.  

Het idee om opnieuw tekstboekjes uit te geven, werd door de toneelschrijvers  

warm ontvangen.  “Het bleek een gat in de markt en we kregen meteen steun 

van schrijvers en gezelschappen. Inmiddels zijn we bijna vier jaar bezig en 

hebben we een bibliotheek 

opgebouwd van 160 titels, een 

mooie collectie vol historie en 

cultureel erfgoed.”  De boekjes 

bevatten goede teksten met literaire 

waarde, een criterium voor uitgave. 

Het aanbod en de vraag groeien in 

een fl ink tempo door, per maand 

worden er vier à vijf nieuwe titels aan 

de collectie toegevoegd en 

inmiddels loopt het aantal 

bestellingen via de website 

behoorlijk op.   

wensen en kwaliteitseisen

Bij De Nieuwe Toneelbibliotheek is Connie Nijman verantwoordelijk voor de 

vormgeving en lay-out van de boekjes. “Ik had wel ervaring met uitgeven maar 

nog niet met het principe van Print on Demand. Via Google ging ik op zoek naar 

een drukker die kleine aantallen kon leveren. Bij de start hadden we immers nog 

geen concreet beeld van de omvang van de collectie en het aantal te 

verwachten bestellingen. Het was zeker niet de bedoeling om grote aantallen 

van de boekjes zelf op voorraad te hebben. De redenen om voor 

Hollandridderkerk als drukker te kiezen zijn divers” , legt Connie uit. 

Als professioneel ontwerper en grafi sch vormgever is zij natuurlijk kritisch op de 

kwaliteit van de uitgaven. “De uitstraling van het boekje moest aandoen als 

handwerk door de keuze voor een speciaal lettertype en een bepaalde 

papiersoort voor de pagina’s en de omslag. Voor de omslag hebben we per 

genre voor een andere kleur gekozen. Bij Hollandridderkerk stonden ze open 

voor mijn wensen en verkenden we samen de mogelijkheden. Ook was het 

bedrijf ver in de ontwikkeling en ervaring met bestelapplicaties. Het is heel 

prettig dat we geen omkijken hebben naar de bestellingen, in het traject van 

productie en het verzenden naar de klant worden wij helemaal ontzorgd door 

Hollandridderkerk. Wat voor ons de doorslag gaf, is het feit dat we elkaars taal 

spreken. Vanaf het begin waren onze verwachtingen duidelijk, we willen kwaliteit 

op verschillend gebied en daar wordt naar gehandeld.” 

in de rotterdamse Schouwburg staat een ’boekjesautomaat’. Deze 

automaat, oorspronkelijk bestemd om te worden gevuld met rolletjes 

snoep en chocoladerepen, bevat boekjes met toneelstukken van De 

nieuwe toneelbibliotheek. Deze uitgeverij richt zich op het versprei-

den en zichtbaar maken van theaterteksten in nederland en vlaande-

ren. Zowel oorspronkelijk nederlandstalige als vertaalde teksten 

worden uitgegeven in boekjes met een handig zakformaat. 

De nieuwe toneelbibliotheek doet 
een boekje open over Hollandridderkerk
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Nederland telt 700.000 aspirant schrijvers die allemaal de wens 
hebben ooit hun eigen boek uit te geven. Uitgeverijen worden 
overspoeld met manuscripten waarvan er jaarlijks maar enkele de 
eindstreep halen. Met het concept Book On Demand (BOD) biedt 
uitgeverij Free Musketeers, samen met Hollandridderkerk, de ideale 
oplossing om in eigen beheer een boek uit te geven. 
De investering is laag omdat het laten drukken van een bescheiden 
aantal exemplaren mogelijk is en er probleemloos kan worden 
bijbesteld. Daarentegen is de kwaliteit van het digitale drukwerk hoog, 
de boeken worden professioneel ingebonden en naar ieder gewenst 
adres verzonden. Sinds de oprichting is Free Musketeers uitgegroeid 
tot een van de belangrijkste BOD-uitgevers in Nederland.  Een 
succesverhaal! 

Maar er zijn meer succesverhalen. Zo produceert Hollandridderkerk 
voor Onelinerbooks gepersonaliseerde  boeken en voor Uitgeverij De 
Pythia boeken voor Ondernemingsraden waarbij de actualiteit van de 
content van belang is. 

Op de vorige pagina heeft u het artikel gelezen over de Nieuwe 
Toneelbibliotheek. Zij vonden een rendabele vorm van uitgeven 
volgens het ‘Long Tail’ principe. Oftewel: het verkopen van een groot 
aantal titels met maar één of enkele boeken per bestelling. En dat over 
een lange periode voor een collectie die nog steeds groeiende is. Het 
bewaken van de uniforme huisstijl en het leveren van een constante 
kwaliteit zijn voor hen hierbij de kernbegrippen.

Voor educatieve uitgevers is de actualiteit het meest van belang. Het 
tussendoor wijzigen of aanpassen van de inhoud van les- en cursus-
materiaal, readers en syllabi is geen enkel probleem. Zodoende kan 
iedere bestelling als maatwerk worden geleverd, al dan niet geperso-
naliseerd. De Bestuursacademie Nederland besteedt al haar educa-
tieve drukwerk al enkele jaren uit aan Hollandridderkerk. Als groot 
voordeel wordt de snelheid genoemd waarmee actueel materiaal 
beschikbaar is. Door het vergroten van de effi  ciëntie zijn de eigen 
reproafdeling en grote voorraden overbodig geworden. Dit levert hen 
een aanzienlijke kostenbesparing op. Hollandridderkerk verzendt al 
het materiaal, wanneer gewenst, rechtstreeks naar de bestellers en 
ontzorgt hiermee zijn klanten. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van 
Publishing on Demand? Neem contact met ons op. 

Publishing on Demand 
(POD) biedt nieuwe 
kansen en ongekende 
mogelijkheden voor 
uitgeverijen en 
schrijvers
Nederland telt 700.000 aspirant schrijvers die allemaal de wens 
hebben ooit hun eigen boek uit te geven. Uitgeverijen worden 
overspoeld met manuscripten waarvan er jaarlijks maar enkele de 
eindstreep halen. Met het concept Book On Demand (BOD) biedt 
uitgeverij Free Musketeers, samen met Hollandridderkerk, de ideale 

De investering is laag omdat het laten drukken van een bescheiden 
aantal exemplaren mogelijk is en er probleemloos kan worden 
bijbesteld. Daarentegen is de kwaliteit van het digitale drukwerk hoog, 
de boeken worden professioneel ingebonden en naar ieder gewenst 
adres verzonden. Sinds de oprichting is Free Musketeers uitgegroeid 
tot een van de belangrijkste BOD-uitgevers in Nederland.  Een 

Maar er zijn meer succesverhalen. Zo produceert Hollandridderkerk 
voor Onelinerbooks gepersonaliseerde  boeken en voor Uitgeverij De 

Publishing on Demand 
(POD) biedt nieuwe 
kansen en ongekende 
mogelijkheden voor 
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SecuredDocuments en Nubiko...
bewezen resultaten 
in de examenbranche!

 Mark Hulshof,

algemeen directeur Nubiko

Paul Veldhuizen,

adjunct directeur

SecuredDocuments

elke examenorganisatie heeft te maken met 

ingewikkelde procedures en veel verschillende 

partijen. met Cubebox heeft nubiko een 

concept ontwikkeld dat complexe werkproces-

sen logisch en overzichtelijk maakt. in samen-

werking met SecuredDocuments realiseert 

nubiko complete oplossingen voor de examen-

branche, waarbij optimaal gebruik gemaakt 

wordt van elkaars specialiteit en expertise.



CRM € Fulfilment

Scholen Werkgevers Kandidaten Examinatoren

Registratie Planning Inschrijving Uitvoering Certificering Cubebox

documents
confidential  & rel iable

In de examenbranche wordt veelal nog traditioneel gewerkt;  medewerkers 

worden ingezet om examenevenementen te organiseren en te plannen, 

kandidaten in te schrijven, betalingen te boeken, resultaten te registreren en 

certificering te regelen. Deze processen zijn arbeidsintensief en omslachtig en 

kosten veel geld. Door het aanbieden van een softwarematige oplossing 

waarin de gehele examenlogisitiek in overzichtelijke stappen is ondergebracht, 

wordt veel efficiency en effectiviteit bereikt. Mark Hulshof, algemeen directeur 

van Nubiko:  “Cubebox is een online selfservice portal, speciaal ontwikkeld voor 

examenbureaus. Cubebox voert de regie over alle bestaande interne processen 

en externe invloeden waardoor de backoffice het examenproces transparanter, 

flexibeler en efficiënter aan haar klanten kan aanbieden.” (zie schema)

Strategisch partnership

Selfservice stelt kandidaten, opleiders en werkgevers in staat om zelf online 

hun zaken te regelen, terwijl de examenorganisatie de regie over het 

totaalproces in handen houdt. 

Het resultaat is een hogere klanttevredenheid, een snellere doorlooptijd en een 

besparing op de backoffice-kosten. “Het is een innovatief concept omdat we 

ieder proces rondom examenlogistiek standaardiseren en daardoor maatwerk 

voorkomen. We denken al in een vroeg stadium mee met onze klanten over 

standaardisatie van het examenproces en de bijbehorende inrichting van 

Cubebox. We leveren niet zomaar een softwarepakket maar zijn van A tot Z 

betrokken bij het te realiseren succes. Wij gaan voor strategisch partnership en 

co-creatie in samenwerking met onze klanten”, vertelt Mark. 

Beveiligd waardedrukwerk

Vanuit Cubebox is een koppeling gemaakt met SecuredDocuments en zijn de 

drukwerkstromen volledig geautomatiseerd, zelfs voor beveiligde documenten 

als diploma’s, certificaten en pasjes met een echtheidscertificaat. 

SecuredDocuments is een dochteronderneming van Hollandridderkerk en 

heeft zich als CWA-gecertificeerd Security printer toegelegd op de productie 

van beveiligd waardedrukwerk en op de verwerking van vertrouwelijke 

informatie.

Ook op het gebied van fulfilment, de laatste schakel in examenlogistiek, speelt 

SecuredDocuments een belangrijke rol. Al het druk- en printwerk, zowel digitaal als 

fysiek in de vorm van lesmateriaal, formulieren en waardedrukwerk wordt door hen 

geproduceerd en verzonden. Een examenorganisatie die dit hele proces 

uitbesteedt, kan flexibel inkopen.  Dit levert een directe besparing op omdat  de 

vaste kosten voor apparatuur en bemensing overbodig worden. 

Co-makership

Paul Veldhuizen, adjunct-directeur van SecuredDocuments, vertelt over de 

samenwerking met Nubiko:  ‘’We werken beiden autonoom en vanuit onze eigen 

kracht maar met een gezamenlijk doel; met behulp van de allernieuwste 

technieken een optimaal eindproduct verzorgen voor onze klant. Onze diensten 

vullen elkaar prima aan. Binnen de organisaties waar we voor werken, borgen we 

de kwaliteit en integriteit van onze inbreng. We zijn een duurzame relatie 

aangegaan die is gebaseerd op specialistische kennis en vertrouwen.”  Volgens Mark 

is in de huidige markt partnership van toegevoegde waarde. “We hebben het over 

echt partnership omdat SecuredDocuments met haar bevoegdheid en faciliteiten 

producten en diensten biedt die volledig aansluiten bij de visie van Nubiko. In 

co-creatie met onze klant  kunnen we samen met SecuredDocuments 

veranderingen tot stand brengen en complexe vraagstukken oplossen.”

Ook benieuwd naar de voordelen voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact 

op met:

SecuredDocuments

Paul Veldhuizen, mail naar pveldhuizen@secureddocuments.nl 

of bel 06-45220310.

CRM € Fulfilment

Scholen Werkgevers Kandidaten Examinatoren

Registratie Planning Inschrijving Uitvoering Certificering Cubebox

documents
confidential  & rel iable
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>> 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

De meeste mensen kennen het begrip 3D omdat ze daar in de bioscoop 
mee kennis hebben gemaakt. Of misschien heeft u wel eens zo’n grappige 
ansichtkaart in handen gehad waarvan de afbeelding beweegt zodra u de 
kaart een beetje kantelt? Dit is echter niet zomaar een leuk trucje, achter elk 
product schuilt een wereld aan techniek. De praktische mogelijkheden zijn 
oneindig en zeer geschikt voor  commerciële doeleinden. Altijd opvallend en 
met een spectaculair resultaat.

Door het gebruikmaken van lenticulaire lenzen en speciale druktechnieken wordt 

bij de kijker de illusie van beweging of diepte opgewekt. De aandacht wordt 

onmiddellijk getrokken door het verspringen van het beeld of door de surrealistische 

driedimensionale (3D) projectie.

Bij een bewegingseffect (film) lijken verschillende beelden in elkaar over te vloeien 

of te veranderen zodra je van positie wisselt. Het effect ontstaat door de combinatie 

van speciale beeldbewerking en een fijn lenzenrooster van transparant kunststof 

waar het beeld op wordt afgedrukt. Deze techniek wordt veel gebruikt voor 

giveaways, posters, uitnodigingen, kaarten en promotioneel materiaal. Maar ook voor 

bushokjes of reclamezuilen die je aantreft in drukke winkelstraten zijn bewegende of 

driedimensionale afbeeldingen, door de hoge attentiewaarde, uitermate geschikt. 

interactief

“Op het gebied van 3D-producties is heel veel mogelijk, van postzegelformaat tot 

wanden van meerdere vierkante meters. De hippe grootformaat aandachttrekkers 

kunnen zowel binnen als buiten en zelfs in een lichtbak verwerkt worden. Veel 

concepten werken goed in 3D. Het is natuurlijk helemaal van deze tijd en omdat 

het interactief is, moeten kijkers zelf in beweging komen om het effect te zien.” 

Aan het woord is Coen Holten, eigenaar van Pixel Stereography, een bedrijf dat 

uiteenlopende 3D-producten levert. Jaren geleden startte hij zijn bedrijf tijdens 

zijn studie als industrieel ontwerper aan de TU Delft. Tegenwoordig mag hij 

zich specialist noemen met een aanbod dat uniek is in en buiten Nederland. 

Er is veel vraag naar zijn 3D-producten waarvan de grootformaat producties 

bij Hollandridderkerk worden vervaardigd. “Pixel heeft technieken ontwikkeld 

waarmee wij ons onderscheiden in de markt. Wij denken mee met de klant over 

de voor hem beste toepassing van 3D of bewegende beelden. Of het nu gaat om 

een opvallende direct mail campagne van duizenden exemplaren, om een serie 

unieke billboards of om een eyecatcher in een kantoor of galerie, het resultaat 

levert de klant altijd unieke exposure op”,  vertelt Coen. 

‘Als je kwaliteit wilt, zit je daar goed!’
Coen Holten van Pixel Stereography over de productie en de samenwerking met Hollandridderkerk:

 Arno de Winter
Coen Holten
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Displays in winkels staan opgesteld met het doel de klant te 
verleiden.  Hollandridderkerk produceert pakkend en 
praktisch point-of-sale materiaal voor retailers. 
Schitterende posters op grootformaat kleur, maar ook 
toonbankstaanders, schapkaarten en vele andere 
toepassingen. al deze uitingen zorgen voor aandacht voor 
uitgestalde producten. volgens onderzoeken bestaat 75% 
van ons bestedingspatroon in winkels uit impulsaankopen. 
Dit betekent dat je aandacht moet trekken. 
Door gebruik te maken van lenticulair beelden is de impact 
in winkels nòg groter. een lenticulair uitgevoerd als ‘fl ip’ 
brengt een poster tot leven. “wanneer je er voorbij loopt, 
verandert het beeld en wordt je aandacht getrokken”, 
vertelt Joost van Hensbergen, accountmanager van 
Hollandridderkerk.

Triumph heeft in september 2011 een 
spectaculaire campagne uitgevoerd bij 
CBS Outdoor.  Om de Triumph 
Shapeware te promoten is er gebruik 
gemaakt van verschillende 
indrukwekkende productvormen zoals 
een animatiescherm in een abri, 
roterende superspreads, een touch 
screen scherm en 3D-posters. Deze 
laatste posters zijn, in samenwerking 
met Pixel, geproduceerd bij 
Hollandridderkerk. Op Youtube.com 
vindt u hierover een fi lmpje, zoek op: 
CBS Outdoor Triumph spectacular 
september 2011.

’Fun’ in de winkel
Bij een 3D-poster heeft de 
voorbijlopende consument de indruk 
van beweging door de verschillende 
afbeeldingen. De bewegingen in de 

poster trekken direct de 
aandacht en daardoor is de 
attentiewaarde groot. 
Uiteraard zijn alle vormen en 

formaten geschikt om op te vallen. Denk 
daarbij aan etiketten, maar ook aan 
schapkaarten of plantenstekers. 
Voorbijgangers staan open voor 
producten die extra opvallen en op deze 
manier de aandacht weten te vangen.
In een tijd waarin webshops steeds meer 
concurreren met fysieke winkels is het 
tijd voor het creëren van een 
onweerstaanbare winkel! Displays die de 
consument doen verbazen door diepte 
of fi lm brengen ‘fun’ in de winkel. Deze 
beelden kunnen zelfs voorzien worden 
van LED-verlichting waardoor een nog 
grotere blikvanger wordt gevormd. 

meer informatie
Wilt u weten hoe uw winkel een 
spectaculaire uitstraling krijgt door 
gebruik te maken van 3D-technieken? 
Neem voor een vrijblijvend (advies)
gesprek contact op met onze Retail 
specialist Joost van Hensbergen, hij is 
bereikbaar op telefoonnummer 
0180-482 218. 
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Focus Retail: Een winkelvloer met meerdere gezichten

Productie

Pixel Stereography werkt sinds 1995 samen met Hollandridderkerk en zij 

hebben met elkaar grote technische ontwikkelingen doorgemaakt. Coen: 

“Hollandridderkerk kijkt vooruit en investeert in kennis en middelen. Door 

gebruik te maken van hun gloednieuwe digitale Arizona 480 XT, een grote UV-

inkjet printer, kan ik de mooiste 3D-afdrukken die momenteel mogelijk zijn aan 

mijn klanten leveren. Kwaliteit en snelheid zijn bij dit productieproces hoog en 

constant.”

Naast geavanceerde apparatuur zijn bij de samenwerking ook gespecialiseerde 

kennis en ouderwets vakmanschap onmisbaar. Coen: “Jarenlang was de 

techniek leidend voor de mogelijkheden. We richten ons nu meer op de inhoud 

waarbij we ons samen concentreren op het verbeteren van bijvoorbeeld de 

eff ecten en scherpte van de afbeelding. Het is heel fi jn dat ik de ruimte krijg 

van Hollandridderkerk om te experimenteren met de mogelijkheden van de 

apparatuur en materialen. Door processen uit te proberen, kunnen we het 

eindresultaat nog verder optimaliseren.” Coen is hiervoor dan ook regelmatig 

aanwezig bij Hollandridderkerk en hij is zeer tevreden over de samenwerking met 

het productieteam. “Er werken professionele medewerkers die echt betrokken en 

heel toegewijd zijn. Alle mensen, van productie tot aan de directie, staan open 

voor het uitwisselen van kennis, gaan tot het uiterste en zijn bij alle producties 

zeer enthousiast. Ik kan me geen betere partner wensen!” 

Enkele producten van Pixel:

• Lenticulaire producten voor 3D en interactieve eff ecten.

•  Anaglyfen: 3D-producties (zoals bijvoorbeeld op deze 

pagina) die moeten worden bekeken met de bekende rood/

blauwe 3D-bril.

•  3D-conversies: een techniek waarbij een plat 

tweedimensionaal beeld wordt omgewerkt in een 

driedimensionaal beeld waarbij de objecten in het beeld een 

echt volume krijgen.

Recente projecten:

•  Het verzorgen van de anaglyf-techniek in PUURST, 

recentelijk bekroond als het beste chef-kookboek ter 

wereld, uitgebracht door Jonnie en Thérèse Boer van 

driesterrenrestaurant De Librije.

•  Het leveren van een 3D-wand van 12 meter x 1,8 meter aan 

de Mediamarkt.

•  Het leveren van de ANWB awards 2013, met 3D-lenticulair, 

voor het beste uitje van Nederland.

Pixel is gevestigd in Capelle aan den IJssel. 

Wilt u meer weten? Bezoek de website www.pixel.nl  

afbeeldingen. De bewegingen in de 
poster trekken direct de 

“Ik zocht een leverancier 
voor posters en werd 
verrast door spectaculaire 
beelden in 3D”
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wat was de reden om te starten met condoleance.nl?

“Het fenomeen dood had altijd al mijn interesse. Na mijn studie Economie ben 

ik hierover online informatie en voorlichting gaan geven op uitvaart.nl, een 

complete uitvaartgids op internet. 

Inmiddels is er een diversiteit aan websites bijgekomen, zowel voor particulie-

ren als voor medewerkers in de uitvaartbranche. Na de brand in Volendam in 

2000 hadden veel mensen behoefte om hun medeleven te betuigen aan de 

slachtoff ers en nabestaanden. Het viel mij op dat er eigenlijk geen centrale plek 

was waar mensen collectief een condoleancebericht achter konden laten. Door 

het lanceren van de website condoleance.nl hebben we dit mogelijk gemaakt, 

het gemiddelde bezoekersaantal ligt tussen de 5.000 en 10.000 per dag.”

Hoe werkt de site voor gebruikers?

“Iedereen kan zelf een condoleanceregister aanmaken voor een overleden 

dierbare. Dit kunnen nabestaanden zijn maar ook de uitvaartondernemer of 

een goede vriend.  Bij het overlijden van een Bekende Nederlander wordt het 

register op condoleance.nl vaak door fans geopend. In ieder register kan een 

voorwoord worden geschreven waar foto’s van de overledene bij staan. De site 

is openbaar toegankelijk zodat iedereen de mogelijkheid heeft om een 

condoleanceberichtje achter te laten. Zowel het openen van een condoleance-

register als het plaatsen van condoleances is gratis.”

welke mogelijkheden biedt condoleance.nl?

“Het condoleanceregister blijft twee maanden gratis online, dit kan ook 

verlengd worden voor een langere periode tegen een kleine vergoeding. In de 

praktijk blijkt dat nabestaanden het register graag  tastbaar willen maken. Dit 

bieden wij aan in de vorm van een condoleanceboekje. Op de site wordt in 

simpele stappen uitgelegd hoe mensen een boekje kunnen samenstellen want 

iedere uitgave is uniek. Men kan zelf een cover kiezen, extra foto’s of een eigen 

voorwoord toevoegen en de gewenste condoleanceberichten selecteren. Dit 

boekje wordt via de website besteld en bij Hollandridderkerk geproduceerd en 

verzonden. Voor nabestaanden is het heel fi jn om een blijvende en persoonlijke 

herinnering te hebben dat op ieder gewenst moment nog eens gelezen en 

doorgebladerd kan worden.” 

waarom de keuze voor Hollandridderkerk als producent?

“Ik wilde een boekje dat geheel op maat gemaakt kon worden en ging op zoek 

naar een drukker. Maar Hollandridderkerk bood mij meer dan waar ik aanvan-

kelijk naar zocht; zij hebben de benodigde webapplicatie ontwikkeld, printen 

de boekjes volgens het POD-principe en nemen de verzending voor hun 

rekening. One-stop shopping is voor mij ideaal, ik heb er verder geen omkijken 

meer naar. Inmiddels werken we vier jaar samen en  het bevalt nog steeds heel 

goed. Ik vind het fi jn dat er bij het bedrijf een nuchtere mentaliteit heerst, de 

verwachtingen die we van elkaar hebben zijn reëel.

Daarbij komt dat de communicatie heel prettig verloopt, ik heb een vaste 

contactpersoon die mij en mijn bedrijf goed aanvoelt. De lijnen zijn daardoor 

kort en ook over de service ben ik heel tevreden.  Soms neem ik klanten mee 

naar Ridderkerk om hen het productieproces te laten zien. Voor mij is Holland-

ridderkerk een grote partij waarvan de professionele uitstraling zeker ook 

gunstig is voor mijn eigen bedrijf.”

‘Digitaal condoleren maakt 
rouwen zichtbaar’

“Het fenomeen dood had altijd al mijn interesse. Na mijn studie Economie ben 

ik hierover online informatie en voorlichting gaan geven op uitvaart.nl, een 

Inmiddels is er een diversiteit aan websites bijgekomen, zowel voor particulie-

ren als voor medewerkers in de uitvaartbranche. Na de brand in Volendam in 

2000 hadden veel mensen behoefte om hun medeleven te betuigen aan de 

niets hoort zo bij het leven als de dood, maar ondanks dat is het 

voor veel mensen toch een onderwerp waar een taboe op rust. Zo 

niet voor Peter van Schaik, hij raakte als 10-jarig jochie al gefasci-

neerd door zaken die te maken hebben met het eind van het leven. 

tegenwoordig beheert de internetondernemer zestien  verschil-

lende websites rondom de dood en uitvaarten, waaronder www.

condoleance.nl. via deze website kunnen nabestaanden unieke 

condoleanceboekjes bestellen  die bij Hollandridderkerk on 

demand worden geprint en verzonden. 

   Peter van Schaik, 

Condoleance.nl 
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>> t e a m  i n  B e e l D :  k l a n t e n S e r v i C e

Wanneer je als bezoeker bij Hollandridderkerk voor het eerst een voet over de 

drempel zet, wacht een aangename verrassing. Het is onmogelijk om de originele 

kunstwerken van bekende fotografen in de showroom van Het Beeldgebouw te 

missen. “Sinds kort hangt er weer een splinternieuwe collectie waar we bij de balie 

de hele dag zicht op hebben, dat is toch echt uniek”, vindt Renata Bouwens-Broer. 

De balie wordt dagelijks van 08.00 uur tot 17.00 uur door vijf medewerkers van de 

afdeling klantenservice bemand. Naast het ontvangen van gasten en het 

beantwoorden van de telefoon hebben zij ook afwisselende administratieve taken. 

Renata: “Omdat wij bij de klantenservice de opdracht- en orderbonnen controleren 

en verwerken, moeten we goed op de hoogte zijn van wat er op de 

productieafdelingen allemaal mogelijk is. Dat kan best complex zijn omdat we bij 

Hollandridderkerk veel verschillende producten aanbieden. Veel van deze 

producten zijn niet standaard maar worden als maatwerk geleverd. Daar zijn 

speciale afspraken op van toepassing waar rekening mee gehouden wordt in het 

ordertraject. Uiteindelijk verzorgen wij ook de facturatie en dat is secuur werk, alles 

moet wel kloppen.”

Beveiligde omgeving 

Door al deze verschillende werkzaamheden heeft de afdeling Klantenservice een 

centrale rol binnen Hollandridderkerk veroverd. “Wij kennen alle collega’s in het 

bedrijf en weten wat er op iedere afdeling gebeurt. Dat maakt het werk ook 

interessant en gevarieerd.” Ook hebben de baliemedewerkers veel te maken met 

de dochteronderneming SecuredDocuments en de businessunits YouRcentral en 

Het Beeldgebouw. Renata: “We werken in een beveiligde omgeving. Onze 

baliemedewerkers registreren de persoonsgegevens van alle bezoekers die het 

pand in gaan en vragen om een legitimatiebewijs. Niet iedereen vindt dit leuk, 

maar als CWA-gecertificeerde dienstverlener zijn wij verplicht hierom te vragen. 

Die gegevens worden bij ons als vertrouwelijke informatie opgeslagen en niet voor 

een ander doel gebruikt, na zes maanden worden de formulieren vernietigd.”

vriendelijke uitstraling  

Renata is een oudgediende bij Hollandridderkerk, ze werkt er al 21 jaar. “Ik ga 

dagelijks nog steeds met veel plezier aan het werk. Het is een fijn en sociaal bedrijf 

en de sfeer onderling is goed. Vooral als je in teamverband werkt, moet je flexibel 

zijn en open met elkaar kunnen praten als er een keer iets tegenzit. Bij de 

klantenservice vormen we toch het visitekaartje van het bedrijf en moeten de 

medewerkers een vriendelijke uitstraling en servicegerichte instelling hebben.

Niet alleen naar onze klanten, maar ook naar elkaar. Dat vind ik heel belangrijk.” 

De aanloop is in de laatste jaren wel veranderd, het is minder druk aan de balie dan 

voorheen. Veel opdrachten worden digitaal aangeleverd zodat er minder klanten 

persoonlijk langskomen. Door de komst van Het Beeldgebouw worden wel steeds 

‘Iedere dag is anders, dat maakt ons werk heel afwisselend’
In gesprek met manager Renata Bouwens-Broer over de afdeling Klantenservice:

Vlnr: Renata Bouwens-Broer, 
Marry de Bes, Sanne van Drunen en 
Danny Kanters. (Willeke Heijman 
staat niet op de foto). 

meer filmrolletjes aangeboden om te ontwikkelen. “Het is nu weer een trend om 

meer met analoge camera’s te werken. Daardoor komen er regelmatig klanten aan 

de balie om afdrukken af te halen. Dat zijn bijvoorbeeld vakfotografen, maar ook 

studenten van de Fotovakschool en hobbyisten.”

Het Beeldgebouw

Om de collega’s van Het Beeldgebouw te ondersteunen, springt Renata regelmatig 

zelf bij. Bezoekers kunnen vrijblijvend rondkijken in de showroom maar een 

rondleiding onder het genot van een kopje koffie behoort ook tot de 

mogelijkheden. 

“Mijn collega’s en ik geven graag informatie over de verschillende technieken, 

papier- en materiaalsoorten en laten voorbeelden zien van ophangsystemen en 

het lijstwerk. Dat is niet alleen interessant voor vakfotografen want de doelgroep is 

veel breder: reclamebureaus, galeries, interieurarchitecten, hotels, meubelzaken of 

bedrijven die deelnemen aan beurzen. Kortom, iedereen die op zoek is naar een 

bijzonder mooie en professionele uitstraling van het fotowerk is van harte welkom!” 
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eind 2012 heeft Hollandridderkerk het Co2-bewust certifi caat niveau 3 

behaald. onze organisatie verdiept zich al langer in het klimaatpro-

bleem en het eff ect van energieverbruik en vervuiling op mens, milieu 

en bedrijfsvoering. Hieraan gaat een heel proces vooraf dat vooral 

draait om bewustwording en het maken van verantwoorde keuzes.

De CO2-Prestatieladder is een instrument waarmee bedrijven hun CO2-uitstoot 

(de zogenaamde Carbon footprint) in kaart kunnen brengen en zoeken naar 

nieuwe mogelijkheden om de uitstoot in de bedrijfsvoering terug te dringen. 

De Prestatieladder stimuleert bedrijven om actie te ondernemen en reductie-

doelstellingen te formuleren. Daarnaast is het de bedoeling om intern met 

medewerkers maar ook buiten het bedrijf, met klanten en leveranciers, het 

gesprek aan te gaan over milieubeleid en de verworven kennis te delen. Met het 

behalen van het certifi caat toont de organisatie haar concrete inspanningen en 

behaalde resultaten op het gebied van milieubehoud. 

monitoren en meten

Volgens Marco Waarts, KAM-coördinator bij Hollandridderkerk, is monitoren, 

meten en vastleggen van energieverbruik en uitstoot secuur werk, maar geeft 

het veel inzicht. 

“Onze organisatie heeft de laatste jaren grote stappen gemaakt op het gebied 

van duurzaamheid. Om het milieu zo min mogelijk te belasten wordt bespaard 

op energie. De grondstoff en die we inkopen zijn duurzaam en het afval wordt 

gescheiden en op een verantwoorde manier afgevoerd en verwerkt. Daarnaast 

is het gelukt om het aantal transportkilometers te beperken en compenseren we 

die jaarlijks gereden kilometers aan de Climate Neutral Group. Deze organisatie 

investeert bijvoorbeeld in internationale duurzame projecten die het opwekken 

van schone energie stimuleren en ontbossing tegengaan. Dergelijke projecten 

worden geselecteerd op de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van de 

lokale bevolking en regio.” 

In 2013 is Hollandridderkerk overgestapt op Windkracht 220, 100% duurzame 

elektriciteit die wordt opgewekt door Nederlandse windmolens. Dit is één van 

de schoonste vormen van stroom omdat hier de minste hoeveelheid CO2 bij 

vrijkomt. 

Duurzaam ondernemen

Hollandridderkerk is aangesloten bij Duurzame Leverancier, een platform voor 

organisaties dat investeert in duurzaamheid. Dit netwerk helpt bedrijven met 

het opzetten van een duurzame bedrijfsvoering en organiseert regelmatig 

bijeenkomsten om klanten en leveranciers te informeren en te adviseren over 

milieuvraagstukken.  Door hieraan deel te nemen geeft Hollandridderkerk vorm 

aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 

Hollandridderkerk maakt 
serieus werk van CO2-reductie

COCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO2222222-PREST-PREST-PREST-PREST-PREST-PREST-PREST-PREST-PREST-PREST-PREST-PREST-PRESTAAAAAAAAAAAA-PRESTA-PREST-PRESTA-PREST-PRESTA-PREST-PRESTA-PREST-PRESTA-PREST-PRESTA-PREST-PRESTA-PREST-PRESTA-PREST-PRESTA-PREST-PRESTA-PREST-PRESTA-PREST-PRESTA-PREST TIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERTIELADDERATIELADDERAATIELADDERAATIELADDERAATIELADDERAATIELADDERAATIELADDERAATIELADDERAATIELADDERAATIELADDERAATIELADDERAATIELADDERAATIELADDERA ©©©©

Samen zorgen voor minder COSamen zorgen voor minder CO2



Hollandridderkerk koopt 
Océ Arizona 480XT

BeZoek onZe StanD 
tiJDenS FeneXPo 
VAN 23 T/M 25 APRIL 2013

Showroom van 
Het Beeldgebouw

vernieuwd!

Als eerste in Nederland heeft Hollandridderkerk zijn printerpark uitgebreid 

met de Océ Arizona 480XT. Met deze UV-vlakbedprinter kunnen grootfor-

maat beelden worden geproduceerd op een breed scala aan materialen 

zoals plexiglas, aluminium, kunststof en karton in fotokwaliteit. Hierdoor is 

het mogelijk een grote verscheidenheid  aan presentatie- en displaytoepas-

singen te leveren. 

 
De order voor de Océ Arizona 480 XT werd, samen met die voor een Océ 

Procut (Zund) freestafel, tijdens de Grafi sche Vakbeurs & Vakbeurs Sign 

getekend op de Canon stand. Dankzij de aanschaf van deze geavanceerde 

apparatuur kan Hollandridderkerk nog sneller en kosteneffi  ciënt groot 

formaat toepassingen leveren. 

Hollandridderkerk heeft haar eigen movies online. De laatste maanden 

is er hard gewerkt aan korte fi lmpjes die de vele mogelijkheden van 

Hollandridderkerk in een fl its voor het voetlicht brengen. Medewerkers en 

klanten vertellen u, ondersteunt door beelden, meer dan woorden kunnen 

omschrijven. Door middel van onderstaande QR codes zijn deze beelden 

direct te zien of kijk op www.hollandridderkerk.nl 

Bezoek de stand van Hollandridderkerk op de FenExpo in Gorinchem. Dit 

jaarlijks netwerkevenement wordt gehouden van 23 t/m 25 april in de 

Evenementenhal. Het thema is: Netwerken en zakendoen! De FenExpo 

is dagelijks van 15.00 tot 22.00 uur te bezoeken. De catering is voor alle 

bezoekers gratis, de FenExpo is dus ook uitstekend te bezoeken aansluitend 

op het einde van uw werkdag. 

Boek uw toegangsbewijs op: http://www.fenexpo.nl
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De showroom van Het Beeldgebouw heeft een metamorfose ondergaan. 

Nieuwe beelden van klanten, professionele fotografen, geven de vele technische 

mogelijkheden van beeldveredeling weer. Het team van Het Beeldgebouw geeft 

u hierover graag uitleg. 

De showroom is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de jaarlijkse Vakbeurs Facilitair in de Brabanthallen 
was Hollandridderkerk prominent aanwezig. 
Het evenement, dat gehouden werd van 16 t/m 18 
januari, werd door ruim 18.000 mensen bezocht. 
Dit jaar was ook Het Beeldgebouw vertegenwoordigd 
op de stand.

Hollandridderkerk | Repro
http://youtu.be/SIlcntO7vpI

Hollandridderkerk | Publishing
http://youtu.be/nfUpkXCu8T8

Hollandridderkerk | Print On Demand
http://youtu.be/ZDGc7uw_f2w

Hollandridderkerk | Retail
http://youtu.be/XDAmklJIZ5Q



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 gra� media specia-
list. Onze relaties pro� teren 
van een uniek en profes-
sioneel aanbod van meer 
dan vijfhonderd verschil-
lende diensten en producten. 
Vanuit onze ervaring en kennis 
van speci� 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 gra� media.
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mike van mastrigt
trafficmanager
t 0180 48 22 44
e traffic@hollandridderkerk.nl

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 4, 2013
Gastredacteur: Henny Korevaar | Tekst en (eind)redactie:  Heleen Versprille (Tekstbureau  
Geregeld) | Fotografie: Jan Willem Bullee (Hollandridderkerk) en Cyril Pang (YouRcentral) 
Conceptontwikkeling en ontwerp: GaGa-Republic | Papier: Colorcopy Gloss Coated 200grs/m2, 
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 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 <aanhef> <Tussenvoegsel> Achternaam, wij staan voor u klaar:

Henny korevaar
Sales manager
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

leon van der Hoek
assistent 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 Sales manager
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

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

Caroline meijer
Directiesecretaresse
t 0180 48 22 99
e carolinem@hollandridderkerk.nl

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

David Bernard
innovatiemanager
t 0180 48 22 31
e davidb@hollanndridderkerk.nl

technisch advies

contact

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

Alstublieft  <aanhef> <Tussenvoegsel> Achternaam,

Voor u ligt een spectaculaire HollandWerkt, het relatiemagazine van Hollandridderkerk.

In deze editie vertellen wij u graag over de mogelijkheden van Print On Demand en hoe deze worden toegepast bij 

uitgeverijen.  De tijd van enorme oplagen en het aanleggen van grote voorraden boeken is voorbij.  De actualiteit en 

kwaliteit van de aangeboden informatie wordt steeds belangrijker, evenals de vraag hoe boeken op een duurzame 

manier geproduceerd kunnen worden. 

Bekijk de 3D-foto’s met de meegeleverde bril en lees over de vele mogelijkheden en toepassingen van 3D in de 

Retail branche.

De prettige samenwerking met onze klanten en leveranciers stellen ons in staat om u (nog) beter van dienst te zijn.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze organisatie en hopen nog lang met u samen te werken.

Henny Korevaar

Sales Manager

en gasthoofdredacteur HollandWerkt

Kolenbranderstraat 14, Ridderkerk
Postbus 49, 2980 AA Ridderkerk

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


