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Erg leuk om een keer gastredacteur van ons klantenmagazine te zijn! Die rol had 

ik nog niet gehad bij Hollandridderkerk. Inmiddels werk ik, op een paar maanden 

na, 15 jaar bij Hollandridderkerk en heb ik verschillende functies ingevuld.

Ik ben begonnen als koerier waarna ik de planning van de koeriersdienst ben 

gaan doen. Vanwege mijn interesse voor grafische technieken ben ik in onze 

productie aan de slag gegaan en werd ik daar Vliegende Hollander. Dat is een 

ludieke naam voor medewerkers van Hollandridderkerk die op alle 

productieafdelingen zijn ingewerkt en daardoor multifunctioneel en flexibel 

inzetbaar zijn. 

Als trafficmanager kreeg ik meer direct contact met klanten, op die positie ben 

je echt de verbindende schakel tussen het bedrijf en de klant. Je fungeert daar 

als centraal aanspreekpunt, coördinator en probleemoplosser; een echte 

duizendpoot dus. Ik heb veel geleerd op de afdeling Traffic en kennis over onze 

klanten en hun wensen opgedaan.

Elders in deze editie van HollandWerkt kunt u meer lezen over mijn collega’s 

van de afdeling Traffic.

De rol van redacteur is voor mij dus nieuw, maar wel heel passend omdat het 

thema ‘Retail’ van dit nummer goed aansluit bij mijn huidige werkzaamheden 

als accountmanager. Ik ben dagelijks op pad en in gesprek met klanten, zoals 

bijvoorbeeld Smit Mode, over hun vragen en behoeften op het gebied van 

point-of-sale (POS) materiaal. Hoe kunnen we zorgen voor een unieke en 

Beste <aanhef> <Tussenvoegsel> Achternaam,Column

In elke uitgave van HollandWerkt laten we een andere gastredacteur 

aan het woord. Dit keer is dat Joost van Hensbergen, werkzaam als 

accountmanager bij Hollandridderkerk.
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herkenbare huisstijl? Welke vorm is het meest geschikt om de klant te 

attenderen op mooie aanbiedingen? Hoe valt mijn materiaal in de 

winkel goed op tussen alle andere communicatie-uitingen waar 

consumenten dagelijks mee in aanraking komen?  

Het is heel uitdagend om vanuit het oogpunt van de klant te bedenken 

wat in zijn specifi eke situatie het beste past. Vanwege mijn gevarieerde 

werkervaring bij Hollandridderkerk heb ik een grote productkennis en 

ben ik op de hoogte van de vele mogelijkheden die de grafi sche 

technieken bieden. Zodoende kan ik mijn klanten van goed advies 

voorzien. Als accountmanager voel ik me dan ook erg prettig in de rol 

van adviseur en zie ik de klant graag als samenwerkende partij. Voor mij 

is een goede relatie met mijn klanten dan ook heel belangrijk, dat vormt 

de basis voor een prettige en langdurige samenwerking. 

Voor deze laatste uitgave van het jaar hebben we ons best gedaan om een 

mooi magazine te maken waarin relaties, leveranciers en collega’s aan 

het woord komen. We hebben nog een drukke decembermaand voor de 

boeg, maar hopelijk vindt u de tijd om onze boeiende verhalen te lezen.

Tot slot wil ik u fi jne feestdagen toewensen en zie ik u graag in 2013 om 

samen nieuwe projecten en grafi sche uitdagingen aan te gaan!

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

Laat het ons gerust weten!
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De basis voor de warme sfeer in de Smit Mode fi lialen is al lang geleden gelegd 

en zit in de genen van het bedrijf. Naast een goed gevoel voor mode en het 

verlenen van klantgerichte service is de aantrekkelijke uitstraling een van de 

kenmerkende eigenschappen van de organisatie. 

“Wij vinden het vooral belangrijk dat onze klanten zich welkom voelen in de winkel. 

In ieder fi liaal is een rustpunt te vinden waar klanten even kunnen bijkomen met 

een kopje koffi  e of thee met iets lekkers. Bij ons wordt iedere klant persoonlijk 

geholpen en geadviseerd. Door het brede aanbod aan merken en stijlen is er 

voor iedereen, van jong tot oud, iets leuks te vinden”, aldus Ankie Winkelman.

Herkenbaarheid

Door het creëren van een uniforme uitstraling is een fi liaal van Smit Mode altijd 

goed als zodanig te herkennen. Voor alle winkels wordt hetzelfde concept 

gehanteerd waarbij gebruik wordt gemaakt van gevelreclame, etalagemateriaal, 

belettering en stickers op de ruiten, posters en fotomateriaal. 

De productie hiervan is in handen van Hollandridderkerk, de samenwerking met 

accountmanager Joost van Hensbergen bevalt goed. Ankie; “Als ik creatieve 

ideeën heb die ik wil laten uitvoeren, stuur ik Joost op de gekste tijden hierover 

een berichtje. Ik weet dat hij het direct oppakt en mijn idee vertaalt naar een 

product dat niet alleen heel mooi wordt, maar ook in de praktijk goed bruikbaar is. 

Soms is er wat meer overleg nodig over bijvoorbeeld de materiaalkeuze of over 

hoe we het in de winkels kunnen toepassen. Ik kan dan altijd even langskomen 

voor advies en een demonstratie. Ook heb ik een rondleiding gekregen bij 

Hollandridderkerk, niet alleen leuk maar ook heel leerzaam om te weten wat er 

allemaal mogelijk is op het gebied van promotioneel materiaal en wat er bij 

komt kijken om het te maken.”

Direct handelen

De bruikbaarheid van point-of-sale materiaal is bij een modezaak maar van korte 

duur. Door de wisseling van seizoenen zijn er vaak nieuwe collecties in de 

winkels te vinden waar de aandacht van de klant op gevestigd moet worden. 

Ook voor speciale acties en de uitverkoopmomenten zijn nieuwe posters, foto’s, 

etalagebelettering en dergelijke nodig. “Soms zijn er gebeurtenissen waarbij 

direct gehandeld moet worden. Als er bijvoorbeeld over enkele dagen sneeuw 

verwacht wordt, zorgen we ervoor dat de winkels snel worden bevoorraad met 

extra jacks, vesten, truien, mutsen en sjaals. In dat geval heb ik eigenlijk direct 

promotioneel materiaal nodig voor alle fi lialen. Snel schakelen is in onze branche 

dus heel belangrijk. Het is fi jn om ook dan te kunnen rekenen op Hollandridderkerk. 

De communicatielijnen zijn kort en de productiesnelheid is zo hoog dat ik vaak 

de volgende dag de winkels al kan voorzien van het benodigde materiaal”, 

vertelt Ankie. 

Voor bedrijven met een langere historie is het belangrijk om innovatief en 

onderscheidend te zijn, maar vooral om te behouden wat goed is gebleken 

in het verleden. “Daarom zijn er veel raakvlakken met Hollandridderkerk. 

De kernwaarden zijn voor mij herkenbaar; er heerst een fi jne sfeer, er werken 

mensen met hart voor hun vak en ze staan altijd klaar voor hun klanten.”

Smit mode is een familiebedrijf dat dateert van 1872 en inmiddels 

is uitgegroeid tot een netwerk van negentien dames- en heren -

mode zaken, een professionele webwinkel en een hoofdkantoor en 

distributiecentrum in Hendrik-Ido-Ambacht. De huidige directie 

wordt gevormd door de vijfde generatie van de familie Smit die in de 

winkels wordt bijgestaan door ongeveer 140 verkoopmedewerk(st)ers 

en stylisten. Aan het woord is Ankie Winkelman, zij is mede 

verantwoordelijk voor de uitstraling van de winkels.

Samenwerken met 
Smit mode 
vereist snel schakelen

04   HollandWerkt
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Alle communicatie-uitingen in een winkel 

worden retailcommunicatie, point-of-sale 

(POS) of point-of-purchase (POP) materiaal 

genoemd. Door te kiezen voor point-of-sale 

materiaal dat past bij de producten en 

kenmerkende uitstraling van de winkel kan 

de winkelier zijn klanten informeren of 

attenderen op leuke acties en aanbiedingen. 

Volgens accountmanager Joost van Hensber-

gen mag Hollandridderkerk zich expert 

noemen als het gaat om het ontzorgen van 

retailklanten op het gebied van point-of-sale 

materiaal. 

“We zitten heel vaak met retailers om de tafel 

om te bespreken hoe we hun producten zo 

eff ectief mogelijk kunnen presenteren. Dat 

kan gaan om prijs- of actiekaarten, posters, 

gevelborden, dia’s in lichtbakken maar ook 

om zelfklevend of fotografi sch materiaal op 

grootformaat. Onze POS-klanten bestaan uit 

winkels met een enkele vestiging tot ketens 

met ongeveer 35 verkooppunten. Bestellen 

gebeurt veelal digitaal of zelfs geautomatiseerd, 

we produceren en zorgen daarna voor tijdige 

en volledige logistieke afhandeling naar één 

of meerdere locaties. Dat scheelt onze klanten 

een hoop geregel en kosten, zelfs voor-

raadopslag is vaak overbodig geworden.”

Hollandridderkerk werkt samen met 

Floramedia en produceert voor hen POS-

materiaal dat wordt verspreid naar grote 

tuincentra en bloemenkwekers. Om het 

materiaal te beschermen tegen vocht en 

andere klimaatinvloeden wordt het speciaal 

bewerkt en geplastifi ceerd. Na de productie 

worden de maatwerkpakketten samengesteld 

en gecontroleerd en vervolgens worden de 

diverse materialen per afl everadres verpakt 

en verzonden. Door effi  ciënt gebruik van 

automatisering en de fl exibele Print on 

Demand (POD)mogelijkheden profi teert 

Floramedia maximaal van dit totaalpakket. 

Joost: “Door het POD-principe maakt het 

ook niet uit hoeveel stuks er geprint moeten 

worden en of het om dezelfde of verschillende 

materialen gaat. Altijd heeft het dezelfde 

kenmerken, duurzame kwaliteit en een zeer 

korte levertijd.”

Doordacht 
point-of-sale materiaal 
verstaat de kunst 
van het verleiden
Soms verdwijnen er allerlei spulletjes in uw boodschappentas 

die niet op het lijstje staan, kent u dat? Een hip shirt, het laatste 

woonmagazine of iets lekkers voor bij de koffi  e. Volgens onderzoeken 

bestaat 75% van ons bestedingspatroon in winkels uit impuls-

aankopen. Voor winkeliers een hele opgaaf om hun producten op de 

juiste manier onder de aandacht te brengen bij consumenten en hen 

te verleiden tot aankoop. Want een overtuigende winkelpresentatie 

verhoogt de attentiewaarde en stimuleert de verkoop.

Joost van Hensbergen 

Accountmanager Hollandridderkerk
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‘Gouden combinatie 
van creativiteit, kennis 
en grafi sche techniek 
vormt de basis van 
Het Beeldgebouw’ 
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Mike Smith, 

Image and Fine Art Specialist



>> 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

Als fotovaklab heeft het Beeldgebouw een grote naamsbekendheid 

opgebouwd bij beroepsfotografen, kunstenaars en galeries. Professionele 

foto’s maar ook schilderijen en illustraties worden haarscherp op grootformaat 

geproduceerd en afgewerkt. Voor het bedrijfsleven en de overheid helpen de 

toepassingsmogelijkheden van de producties de uitstraling van 

ontvangstruimten, vergaderruimtes en showrooms te optimaliseren. 

Zo ontving het Beeldgebouw dit jaar de opdracht om hoogwaardige 

canvasdoeken te produceren die op Koninginnedag de wanden van een 

Nederlandse ambassade in het buitenland sierden. 

Advies en begeleiding

Het Beeldgebouw was al jarenlang klant bij Hollandridderkerk voordat het 

per 1 januari 2012 offi  cieel onderdeel van het bedrijf werd. Door de kennis en 

mogelijkheden op creatief, grafi sch en technisch gebied te bundelen is een 

grote ontwikkeling op gang gekomen om de kwaliteit nog verder aan 

te scherpen en nieuwe producten te ontdekken.

Juist vanwege de grenzeloze mogelijkheden hebben veel klanten behoefte 

aan advies en begeleiding om tot een optimaal eindresultaat te komen. 

“Dat begrijp ik goed,” vertelt Mike Smith, “er kan zoveel tegenwoordig dat het 

haast niet meer te overzien is. Ik ga graag in gesprek met een klant want 

alleen zo kun je een goed advies geven. Zijn de foto’s bestemd voor een 

expositie, voor in de wachtkamer of voor op kantoor? Worden de foto’s 

analoog of als digitaal bestand aangeleverd? Zijn er speciale wensen als 

het gaat om de grootte, het materiaal of de kleuren? Wil men een mooie 

lijst om de foto? Ik denk graag mee en kan in onze showroom diversiteit aan 

voorbeelden laten zien.” 

Dokatovenaar

Op het visitekaartje van Mike Smith prijkt de illustere titel ‘Image and Fine Art 

Specialist’. Hij heeft dan ook veel kennis van zaken op fotogebied en weet alles 

van de technische mogelijkheden.  “Van jongs af aan ben ik gefascineerd door 

fotografi e. Op mijn 17e ben ik begonnen als fotolaborant en ik heb door de 

jaren heen de kans gekregen om veel in de praktijk te leren bij verschillende 

gerenommeerde bedrijven. Daardoor heb ik veel beroemde kunstenaars en 

bekende fotografen ontmoet en met hen gewerkt. Uiteraard stellen zij bijzonder 

hoge eisen aan de kwaliteit van het eindproduct, dus is het geweldig om te 

kunnen vertellen dat veel van hen nog steeds klant zijn bij Het Beeldgebouw en 

veel waarde hechten aan onze samenwerking.”  In de fotowereld is Mike Smith 

zowel in binnen- als buitenland een bekende en gerespecteerde verschijning. 

Zijn bijnaam ‘de dokatovenaar’ heeft hij te danken aan zijn reputatie als gespecia-

liseerd vakman.  “Het is natuurlijk een voordeel als je een netwerk hebt met 

nationale en internationale klanten. Onlangs mocht Het Beeldgebouw voor een 

wereldwijd bekende bank reproducties van beroemde schilderijen produceren. 

Ook het vervoer naar het fi liaal in Londen werd door ons verzorgd. Ik ben echt 

trots op zulke projecten”, vertelt Mike met zijn kenmerkende Engelse tongval.

materiaal en eff ect

Elke klant heeft zijn eigen, specifi eke wensen en daar hoort advies op maat bij 

om het maximale eff ect te bereiken. Geïnteresseerden die meer willen weten 

over de verschillende toepassingen die Het Beeldgebouw biedt, kunnen een 

beroep doen op accountmanager Sander Berkhout. Hij bezoekt de klant op 

locatie en geeft advies. Daarnaast kan hij veel inhoudelijke en grafi sche 

informatie geven en het eff ect van de diverse materiaalsoorten demonstreren. 

Naast het traditionele fotochemische proces kan bijvoorbeeld worden afgedrukt 

op fi ne art paper, doek, plexiglas, vinyl en aluminium. Als fi nishing touch kan 

men die afdrukken voorzien van beeldveredeling met plexiglas, beschermfolie, 

laten opplakken en voorzien van diverse ophangsystemen. Geen doka-toverwerk 

maar vakmanschap met een, op z’n minst, fabelachtig mooie uitstraling.

Wilt u meer weten over Het Beeldgebouw? 

Bezoek de website www.hetbeeldgebouw.nl of neem een kijkje in de 

showroom, gevestigd in de receptieruimte van Hollandridderkerk. 

Kijken naar kunst is inspirerend, spannend en boeiend. Door je te laten 

verrassen door de creatieve uitingen van kunstenaars kun je frisse 

ideeën opdoen. Bij Het Beeldgebouw gaat de beleving van de kijker 

nog een stap verder door de kennismaking met de allerlaatste trends 

in beeld op grafi sch gebied.

D
e bijzondere afbeelding van Rotterdam

 is een resultaat van de intensieve 

sam
enw

erking tussen fotograaf Paul M
artens en H

et Beeldgebouw
.
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Door de toegenomen vraag naar gespecialiseerde, grafi sche producten zijn 

ook de gebruiksmogelijkheden van de machines en een breed scala aan 

materialen en grondstoff en veelzijdiger geworden. Arno Bouman werkt als 

productspecialist bij Hollandridderkerk en weet als geen ander welke 

uitdagingen hierbij komen kijken. “Een partij die alleen dient als leverancier 

van onze machines en materialen is niet voldoende. Wij hebben een partner 

nodig die ons bedrijf begrijpt, weet wat we hier produceren en wat daar voor 

nodig is. Dat vraagt om een klantgerichte aanpak, goed advies en meedenken 

bij het ontwikkelen van oplossingen. Natuurlijk moet de kwaliteit van 

machines en materialen goed zijn. Daarnaast is de service die wordt geleverd 

bij onderhoud en reparaties een belangrijke factor.”

Totaalconcept 

Dit partnership wordt ingevuld door René Hertoge, die zich als gespecialiseerd 

accountmanager bij Canon (voorheen Océ-Nederland) richt op de zakelijke 

klanten. In productieomgevingen is hij helemaal in zijn element. “Het is 

Wisselwerking tussen Canon en 
Hollandridderkerk werkt en versterkt

oVER CAnon

Canon is een toonaangevende leverancier op het gebied van Digital Imaging en Informatie Technologie, 

voor zowel particulieren als bedrijven. Wereldwijd telt Canon drie regionale hoofdkantoren (gevestigd in 

Japan, Amerika en Europa). Dagelijks zijn hier meer dan 190.000 werknemers actief. 

De activiteiten van Canon in Nederland richten zich voornamelijk op Business Imaging; producten en 

diensten op het gebied van print- en documentmanagement voor kantoor- en productieomgevingen en 

op Consumer Imaging; foto- en videoapparatuur, printers, scanners, faxen en All-in-One’s voor 

consumenten en professionele fotografen.

Op 2 oktober 2012 zijn de bedrijfsactiviteiten van Océ-Nederland B.V. samengevoegd met de activiteiten 

van Canon Nederland N.V. In Nederland heeft Canon vestigingen in ’s-Hertogenbosch en Amstelveen.

Volgens kenners hebben de grootste ontwikkelingen in de 

grafi sche sector zich in de afgelopen tien jaar voorgedaan. 

Natuurlijk is dit mede te danken aan de digitalisering maar ook 

de afnemers spelen hierin een grote rol. De vraag van klanten 

om een steeds grotere variatie aan grafi sche producten neemt 

immers nog steeds toe waardoor de afzetmarkt groeit en 

nieuwe kansen zich aandienen.
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Zo’n 95% van de opdrachten die wij verwerken, wordt geproduceerd 

aan de hand van digitale documenten en gegevens uit databases. 

Daarmee staat digital data aan de basis van onze producten en 

diensten. Soms subtiel op de achtergrond, soms heel prominent in de 

vorm van geautomatiseerde opmaak, geavanceerde webapplicaties 

of interactieve Dm-campagnes. 

Al sinds 2005 is Hollandridderkerk een (CWA-)gecertifi ceerde security 

printer. Of het nu gaat om het digitaal drukken van uw marketing-

materiaal, bedrijfsdocumenten of om het on demand publiceren van 

vertrouwelijke gegevens: uw digital data is bij ons dus in vertrouwde 

handen. Hollandridderkerk beschikt over een team van professionele 

ontwikkelaars, dat in opdracht van onze relaties, met behulp van de 

nieuwste technieken, een breed spectrum aan toepassingen 

ontwikkelt.

Crossmediale oplossingen

Samen met onze relaties bedenken en ontwikkelen wij (web)

applicaties, waarbij de output niet beperkt blijft tot print. Of het nu 

gaat om een e-mailing, gepersonaliseerde webpagina’s of een 

combinatie van meerdere kanalen, Hollandridderkerk realiseert de 

optimale crossmediale oplossing.

Omdat bij on demand drukwerk elke print uniek is, kunnen de afdrukken 

vergaand gepersonaliseerd worden. Hiermee sluit het drukwerk 

optimaal aan bij de interesse van de ontvanger. Succes verzekerd!

Procesintegratie

Digital Data speelt ook een rol bij het effi  ciënter maken van 

bedrijfsprocessen. Electronische orders kunnen wij automatisch 

verwerken, waarbij wij de voor u belangrijke status- en 

administratieve informatie direct terugkoppelen.

meer informatie

Wilt u weten hoe u uw relaties nog beter van dienst kunt zijn door 

gebruik te maken van gepersonaliseerd of automatisch opgemaakt 

drukwerk? Neem voor een vrijblijvend (advies-)gesprek contact op 

met onze adviseur: David Bernard, T 0180 48 22 31

“Ik zocht een leverancier 
van print en werd verrast 
door de mogelijkheden 
van Web2Print”

Focus: Digital Data; de verbinding tussen print en digitaal

fantastisch om dagelijks met grafi sche bedrijven te werken en al die mooie 

producten te zien. Ik denk graag mee om de werkprocessen zo effi  ciënt 

mogelijk in te richten, met als doel een optimale productiviteit. Daarnaast 

geef ik advies over de verschillende toepassingen.”

Canon levert grootformaat machines als printers en plotters maar ook materialen 

als papier, canvas, stickers en inkten aan Hollandridderkerk. De apparatuur 

wordt door Canon geïnstalleerd en het bedrijf zorgt voor de software om de 

workfl ow tussen voorbereiding en productie optimaal in te richten. “Eigenlijk 

gaat het om het totaalconcept. Naast het leveren en installeren zorgen we 

ook voor het onderhoud van de machines en bieden we instructie of 

aanvullende training aan de medewerkers. Snelle service is heel belangrijk 

voor een grafi sch bedrijf. Bij een storing mag het productieproces niet 

worden onderbroken want er zijn levertijden waar men zich aan dient te 

houden. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we bij Canon 

een supportafdeling die goed bereikbaar is voor vragen”, licht René toe.

Winnaar

Arno Bouman en René Hertoge zien de samenwerking tussen 

Hollandridderkerk en Canon als een wisselwerking en betitelen elkaar als de 

perfecte sparringpartner. Arno: “Het hele traject, van order tot uitlevering, 

klopt. Samen bekijken we welk procedé nodig is om het resultaat te bereiken 

dat we voor ogen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende materialen 

en mogelijkheden die er zijn voor het printen op plexiglas. Canon beschikt 

over een eigen testcentrum en heeft zodoende kennis en ervaring in huis 

waar we graag gebruik van maken bij het creëren van een nieuw grafi sch 

product. Het is prettig om met René te kunnen overleggen want door onze 

gezamenlijke expertise versterken we elkaar, wat het eindresultaat van het 

werk voor onze klanten ten goede komt.” 

De samenwerking met Hollandridderkerk begon zo’n 15 jaar geleden. René; 

“Hollandridderkerk was toen al een trendsetter op het gebied van printen op 

grootformaat in kleur. Het bedrijf weet continu goed gebruik te maken van 

verfi jnde fotografi sche technieken bij het productieproces, absoluut uniek in 

de branche. Hollandridderkerk heeft een duidelijke visie en zal daardoor in de 

toekomst behoren tot de winnaars van deze industrie, daar geloof ik echt in. 

Dat heeft vooral te maken met het feit dat het bedrijf vooruit kijkt en nieuwe 

producten en markten verkent. En de durf heeft om te innoveren en investeren.”

René Hertoge (links) en Arno Bouman
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Wonen, werken, winkelen en recreatie; alles komt samen in De Rotterdam. 

Het gebouw met de drie transparante torens van 150 meter hoog 

wordt de ‘vertical city’ genoemd en verrijst op de Wilhelminapier op 

de Kop van Zuid. Eind 2013 wordt deze blikvanger, een ontwerp van de 

wereldberoemde architect Rem Koolhaas, offi  cieel opgeleverd. 

De Rotterdam fungeert straks als een stad in de stad, met appartementen, 

kantoorruimten, congreszalen, een viersterren hotel en voldoende 

parkeerruimte. De begane grond krijgt een spectaculaire entree waar winkels, 

sportclubs, cafés en restaurants vrij toegankelijk zijn. Door al deze functies 

wordt er 24 uur per dag geleefd in het gebouw en kun je er zowel overdag als 

’s avonds genieten van een adembenemend uitzicht over de skyline van Rotterdam, 

de Maas en de havens. Even wat interessante feiten over De Rotterdam op een 

rijtje. Het gebouw bestaat in totaal uit 160.000 m²,  weegt 230.000 ton en staat 

op een bouwterrein ter grootte van één voetbalveld. De ambitie om een van de 

meest duurzame gebouwen van Nederland te realiseren, wordt onder andere 

toegepast door het water uit de Maas te gebruiken om het gebouw te koelen. 

In totaal wordt er door meer dan 4.500 mensen een bijdrage geleverd aan de 

bouw en komen zij samen op 6,4 miljoen gewerkte manuren. Hierdoor levert 

het project De Rotterdam een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid en 

biedt het tevens volop leermogelijkheden voor studenten. 

Internetplatform voor bouwtekeningen

Naar schatting zullen er voor de bouw 36.000 tekeningen worden gemaakt. 

Aan dit omvangrijke onderdeel van het project levert Hollandridderkerk een 

actieve bijdrage. Een aantal keer per week rijdt een koerier vanuit Ridderkerk 

naar De Rotterdam om de actuele bouwtekeningen af te leveren. Eric Ouwerkerk 

werkt als realisatiemanager bij De Rotterdam CV, een joint venture van 

MAB Development en OVG Projectontwikkeling, de vastgoedontwikkelaars van 

dit project. Hij is zeer te spreken over de intensieve samenwerking met 

Hollandridderkerk. “We hebben een internetplatform ingericht waar 

verschillende partijen, bijvoorbeeld architecten, aannemers en onderaannemers,  

toegang hebben tot de bouwtekeningen. Zodra er iets aan de deelprojecten 

bijgesteld wordt, moeten er nieuwe tekeningen komen. Dat kan eenvoudig 

door een printopdracht naar Hollandridderkerk te sturen met daarin onze 

specifi caties. Zij produceren de tekeningen die nog dezelfde dag bij ons 

worden afgeleverd, dus de doorloopsnelheid is hoog. We zijn dan ook 

uitermate tevreden over de werkwijze en de service van Hollandridderkerk.”

Hoog kwaliteitsniveau

Ook voor het produceren van een boek dat een aantal studenten over De Rotterdam 

heeft samengesteld, werd een beroep op Hollandridderkerk gedaan. “Het boek 

ziet er prachtig uit en is vooral heel populair bij iedereen die aan het project 

meewerkt, we krijgen er dan ook veel leuke reacties op”, vertelt Eric Ouwerkerk. 

Zijn keuze om met Hollandridderkerk samen te werken voor de productie van 

de tekeningen van De Rotterdam kwam voort uit positieve ervaringen die hij al 

eerder met het bedrijf had opgedaan.  “Bij zo’n complex traject verwachten we 

tekeningen van een hoog kwaliteitsniveau die snel gemaakt en geleverd 

kunnen worden. Ik wist dat ik op Hollandridderkerk kon rekenen en ik ben nog 

nooit teleurgesteld in onze samenwerking. Sterker nog, de evaluatiemomenten 

die door de accountmanager van Hollandridderkerk worden ingepland, zijn 

meestal niet nodig. Waarom zou je evalueren als alles perfect verloopt?”

“Waarom zou je evalueren 
als alles perfect verloopt?”

Rol van betekenis bij realisatie 
van De Rotterdam
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Eric Ouwerkerk, MAB Development
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>> T E A m  I n  B E E l D :  A F D E l I n G  T R A F F I C

Het bloed dat door de aderen van Ruud Pol stroomt, moet rood-wit zijn. Tijdens een bezoek aan zijn kantoor kun je 

niet om de posters, foto’s en knipsels van zijn favoriete voetbalclub Feyenoord heen. “Feyenoord is mijn passie. 

Met klanten van Hollandridderkerk ga ik regelmatig naar wedstrijden in de Kuip, dat vind ik geweldig en daar geniet 

ik van. Natuurlijk vanwege het voetbal, maar ook door de afwisseling omdat ik tijdens mijn dagelijks werk meer met 

collega’s dan met klanten te maken heb”, vertelt Ruud.

Als bedrijfsleider geeft Ruud Pol sturing aan de afdeling Traffi  c en de managers van de productieafdelingen. 

“De afdeling Traffi  c is de spil van het bedrijf, zowel intern als extern. De traffi  cmanagers zijn het verlengstuk van 

Hollandridderkerk maar ook van de klant, zij behartigen en bewaken de belangen van beide partijen.” 

Door voortdurend te communiceren met de klant en de organisatie kan Hollandridderkerk leveren wat ze belooft; 

grafi sche producten van hoge kwaliteit binnen de afgesproken termijn. 

Brancheteams 

De traffi  cmanager heeft een belangrijke rol in het hele proces. Hij neemt de order aan en draagt deze met specifi eke wensen 

van de klant goed over aan de productieafdeling. Hij bewaakt de kwaliteit en zorgt ervoor dat het hele traject tot aan 

de verzending probleemloos verloopt. Hiervoor moet hij goed kunnen luisteren naar de klant en kennis hebben van de 

technische mogelijkheden. Ruud; “Onze traffi  cmanagers werken met elkaar samen, maar ook afzonderlijk in een eigen 

brancheteam met een accountmanager en een salesmedewerker. Zij hebben per branche een eigen klantenpakket waar 

zij het vaste aanspreekpunt voor zijn. Zodoende kent iedere traffi  cmanager zijn klanten heel goed en is hij op de hoogte 

van al hun wensen. Dat wordt gewaardeerd door klanten en mede daardoor is het opgebouwde contact uitstekend.” 

Kracht

Ruud is een echte mensen-man met bijzondere aandacht voor de medewerkers. “Bedrijven moeten in goede en in 

slechte tijden goed omgaan met hun personeel. Als je investeert in je medewerkers hebben ze plezier in hun werk. 

Dat is belangrijk voor hen maar ook voor de groei, ontwikkeling en kracht van een bedrijf. Natuurlijk zijn factoren als 

kwaliteit, productvariatie, prijs en snelle levering belangrijk. Maar deze factoren zijn allemaal te kopiëren, mensen 

niet en daar kun je je dus mee onderscheiden van anderen. Ik vind dat het sterkste punt van Hollandridderkerk. 

Wij hebben gedreven en enthousiaste mensen in huis die echt verbonden zijn met elkaar en met hun klanten. 

Verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid en een open manier van communiceren zijn onmisbaar voor dit werk 

en van onschatbare waarde voor het bedrijf.” 

In gesprek met bedrijfsleider Ruud Pol over de afdeling Traffi  c:

“Communicatie is van cruciaal belang”

Eric Ouwerkerk, MAB Development

Vlnr: Fred de Rijke, Mike van Mastrigt, Martin Martijn, 

Ruud Pol, Tim Terpstra en Jasper de Groot.

Vlnr: Fred de Rijke, Mike van Mastrigt, Martin Martijn, 

Ruud Pol, Tim Terpstra en Jasper de Groot.

Vlnr: Fred de Rijke, Mike van Mastrigt, Martin Martijn, 

Ruud Pol, Tim Terpstra en Jasper de Groot.
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Het managementteam van Hollandridderkerk bestaat uit de directie; Jan 

van der Hoek, Arno de Winter en marten Veenstra en bedrijfsleider Ruud 

Pol, bijgestaan door directiesecretaresse Caroline meijer. Samen met  

salesmanager Henny Korevaar blikken zij terug op 2012 en kijken zij 

vooruit naar 2013.

Hoe is 2012 samen te vatten voor Hollandridderkerk?

“Het was een woelig jaar. Het mag duidelijk zijn dat Nederland in economisch 

opzicht is afgeremd. Dat heeft zijn weerslag gehad op een aantal van onze klanten. 

Meer dan ooit tevoren wordt gekeken naar eff ectiviteit en de Return on Invest-

ment, ook door ons. Met welke dienstverlening en oplossingen kun je je onder-

scheiden en vooral… je klanten succesvol laten zijn? En wat mag dat dan kosten? 

Dat was en is nog steeds de rode draad in ons ondernemen.”

Hoe pakt dit uit voor de grafi sche sector? 

“Ook onze bedrijfstak  ontkomt  niet aan de malaise. Grafi media bedrijven die 

afhankelijk zijn van klanten uit een neergaande sector krijgen te maken met 

overnames, fusies en helaas ook met faillissementen. Juist in deze tijd is het 

belangrijk om nieuwe markten te zoeken en te investeren in de ontwikkeling van 

innovatieve producten. Ook is het van belang dat onze klanten kunnen rekenen 

op een stabiele service-organisatie als Hollandridderkerk. Wij zijn blij te kunnen 

melden dat Hollandridderkerk in onze sector een uitzondering vormt, we hebben 

het in 2012 op verschillende vlakken goed gedaan. Achteroverleunen is echter 

geenszins aan de orde. We blijven ontwikkelen en onszelf aanpassen aan de 

veranderende economie”

Wat betekent dit in de praktijk voor Hollandridderkerk?

“Begin 2012 hebben wij een nieuwe business unit toegevoegd, Het Beeldgebouw. 

Deze integratie heeft ons heel veel gebracht. Naast nieuwe omzet merken we ook 

dat dit, vaak ontzettend mooie, werk voor extra trots bij onze medewerkers zorgt.  

Verder is de vraag naar maatwerk enorm toegenomen waardoor onze propositie 

op het gebied van Print On Demand en fulfi lment steeds meer organisaties 

aanspreekt. Daarnaast zijn we altijd aan het brainstormen over nieuwe mogelijkhe-

den. Onze kracht is dat we door onze dienstverlening in uiteenlopende markten 

verrassende en dus onderscheidende oplossingen kunnen bieden.  Zo kunnen we 

onze klanten nog beter van dienst zijn en hen helpen om hun doelen te realiseren.”

Welke plannen zijn er voor 2013?

“Investeren in technische innovaties en applicaties is een basisvoorwaarde om 

vooruit te komen. We hebben fors ingezet op een fantastisch communicatieplat-

form voor onze klanten. De mogelijkheden daarvan zijn enorm, ja zelfs zo groot 

dat we een keuze zullen moeten maken uit de waslijst met applicaties die we al 

bedacht hebben.

Dit platform wordt begin volgend jaar gelanceerd. Crossmediale en persoonlijke 

communicatie, in een mix van alle mogelijke communicatiemiddelen zowel 

digitaal als op papier, spelen hierin een grote rol. Verder hebben we geïnvesteerd 

in een multifunctionele freestafel van ruim 2 bij 3 meter, onder andere voor het 

produceren van nieuwe, creatieve producten.

Wat betekent dit voor de klanten van Hollandridderkerk?

“Niet remmen maar gas geven! Doordat wij investeren stellen wij onze klanten in 

staat eenvoudig te innoveren, zich te onderscheiden in hun markt en daardoor te 

groeien.  Wij koesteren onze klanten en denken ook in 2013 graag mee in de 

mogelijkheden. We horen altijd graag waarmee we hen kunnen helpen.

Tot slot wenst het management van Hollandridderkerk u fi jne feestdagen en, 

zowel zakelijk als persoonlijk, een goed en gezond 2013!

Het managementteam blikt terug en kijkt vooruit

Henny

Ruud

Jan

Marten

Arno

Heeft u al een persoonlijke Wordcloud? 
Wij maken er graag een voor u. 
Voor meer informatie bel 0180 482333 
of mail: info@yourcentral.nl



Haal het buitengevoel binnen met een OpenCeiling
verlichte fotopanelen. De realistische weergave van een wolkenhemel wordt van 

boven verlicht waarmee de illusie van een echt dakraam en daglicht wordt gecreëerd. 

Vanaf de start van deze onderneming was Hollandridderkerk betrokken bij 

de ontwikkeling van dit opvallende product. De panelen zijn gemaakt van 

lichtdoorlatende platen van hoogwaardige en brandveilige kunststof en worden 

bij Hollandridderkerk bedrukt met diverse designs.

De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos; voor afl eiding in de behandelkamer 

bij de tandarts, het opfrissen van een winkel of sportzaal tot het scheppen van een 

positieve en rustgevende sfeer in een kantoor- of vergaderruimte.

Meer weten? Kijk op www.openceilings.nl 

Bij het inrichten van een ruimte wordt vooral aandacht besteed aan de vloer, de 

wanden en het meubilair. Dat het plafond een opvallend element kan zijn in een 

interieur, wordt aangetoond met de producten van OpenCeilings. Een standaard 

systeemplafond kan op ieder gewenst formaat worden vervangen door meerdere 

De eerder dit jaar geïntroduceerde segmentkleuren zijn onlangs ook 

doorgevoerd op het wagenpark en rondom het pand. Door het gebruik 

van wisselende banieren worden de verschillende segmenten en  de vele 

gezichten van Hollandridderkerk 

aan bezoekers en passanten 

duidelijk gemaakt. De kleurrijke 

koeriersvloot trekt intussen 

behoorlijk de aandacht op de weg 

en bij opdrachtgevers  waar de 

producten worden geleverd. 

Wij werken er dagelijks aan 
om hoger op de ladder te 
komen. U ook?
Lees op 
www.hollandridderkerk.nl/co2-prestatieladder 

over onze inspanningen. 

Meer weten over onze 
ervaringen op het vlak van MVO denken 
en werken? Wij vertellen u er graag over!
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Hollandridderkerk zorgt voor een kleurrijk straatbeeld

POD-oplossing voor 
Universiteitsbibliotheek 
Utrecht

Onlangs tekende de Universiteits-

bibliotheek Utrecht (UBU) een tweejarig 

contract met Hollandridderkerk voor 

de productie van proefschriften, les-

materiaal, readers en andere publicaties. 

Dit materiaal is altijd actueel en wordt 

geproduceerd volgens het ‘Print on 

Demand’ principe zodat exact de 

benodigde hoeveelheid besteld en 

geleverd kan worden. Een bewuste keuze 

van de UBU aangezien de POD-oplossing 

duurzaam is en goed past binnen het 

MVO-beleid van de universiteit. Naast de 

productie heeft Hollandridderkerk een 

koppeling gemaakt met de website van 

de universiteit zodat het mogelijk is de 

bestellingen en betalingen online af te 

handelen. Alle online bestellingen 

worden binnen twee werkdagen verwerkt 

en verstuurd.

Tentoonstelling nederlands 
Architectuurinstituut

In opdracht van het Nederlands Architectuurinstituut 

(NAi) en de TU Delft afdeling bouwkunde heeft 

Hollandridderkerk een aantal panelen geproduceerd. 

Deze panelen, geproduceerd met direct-op-plaat-

technologie, worden door het NAi gebruikt om de 

tentoonstelling van de inspirerende Braziliaanse 

architect Lelé te presenteren. 

De tentoonstelling, waarin het creëren van geluk en 

gezondheid centraal staat, is nog te bezichtigen tot en 

met 11 februari 2013 (meer info:  www.nai.nl/lele). 

Hollandridderkerk naar internationale conferentie
In september 2012 organiseerde Datacard International op Malta een conferentie voor haar partners in EMEA-landen. 

Deze organisatie houdt zich wereldwijd bezig met het produceren van creditcards, legitimatiebewijzen, klantenkaarten 

enzovoort. Op uitnodiging van Datacard gaf Jan van der Hoek, directeur van Hollandridderkerk, een presentatie over de 

schadelijke gevolgen van oneigenlijk gebruik van informatie en hoe dit te voorkomen. De bewustwording van ‘de mens’ 

speelt daarbij de belangrijkste rol. SecuredDocuments, een dochteronderneming van Hollandridderkerk, houdt zich onder 

andere bezig met het voorkomen van (identiteits)fraude en imagoschade voor bedrijven en de onvermijdelijke risico’s 

bij de voortgang van alle digitale mogelijkheden. Vanuit deze expertpositie werd in de voordracht benadrukt dat het van 

groot belang is om organisaties weerbaar te maken. Dit bereikt men onder andere door het trainen van medewerkers en 

hen bewust te maken van de gevaren die de moderne technologische ontwikkelingen met zich meebrengen.   

Wij verwelkomen u graag op onze stand.   
meer informatie: www.vakbeursfacilitair.net

16 t/m 18 jan. 2013

Hollandridderkerk op Facilitair 2013!

Arno



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!

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.

De vele gezichten van 
Hollandridderkerk

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
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.

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 met 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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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 3, 2012
Gastredacteur: Joost van Hensbergen | Tekst en (eind)redactie:  Heleen Versprille (Tekstbureau 
Geregeld) | Fotografie: Jan Willem Bullee (Hollandridderkerk) en Cyril Pang (YouRcentral) 
Conceptontwikkeling en ontwerp: GaGa-Republic | Papier: Core Gloss 200grs/m2 FSC Mixed 
Credit, gesponsord door BührmannUbbens | Drukwerk en verzending: Hollandridderkerk 
Redactieadres: Hollandridderkerk Groep, Postbus 49, 2980 AA Ridderkerk, 0180 48 22 22,  
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
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

Tim Terpstra
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 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
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

mike van mastrigt
Trafficmanager 
T 0180 48 22 44
E traffic@hollandridderkerk.nl

Traffic

contact

Hollandridderkerk groep

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

Fred de Rijke
Trafficmanager
T 0180 48 22 44
E traffic@hollandridderkerk.nl



016   HollandWerkt

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

Alstublieft  <aanhef> <Tussenvoegsel> Achternaam,

We naderen het eind van 2012, het was wederom een goed commercieel en productief 

jaar! Hollandridderkerk zal ook in het nieuwe jaar voorop lopen met innoverende ideeën en 

creatieve oplossingen, daar gaan we u zeker over informeren via de beschikbare kanalen. 

Bedankt voor de prettige samenwerking en het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld, 

fi jn dat we al die mooie opdrachten voor u mochten uitvoeren.

Ook in 2013 staan we met volle overtuiging voor u en uw relaties klaar! 

Namens het gehele team van Hollandridderkerk 

wens ik u fi jne feestdagen en een fantastisch 2013.

Joost van Hensbergen

Accountmanager

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




