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Window shopping in Londen
Onlangs mocht accountmanager Aziz Benzebir namens Hollandridderkerk deel-

nemen aan een inspiratietrip naar Londen. Hij was hiervoor uitgenodigd door 

Beekwilder, specialist in product- en merkpresentaties. Samen met andere profes-

sionals op het gebied van retail bekeek Aziz trends, nieuwe materialen en rele-

vante ontwikkelingen tijdens verschillende excursies door het bruisende winkel-

hart van de stad. 

De feestelijk ingerichte etalages brachten ons op tal van nieuwe ideeën, die ook 

voor u als retailer en brand owner interessant zijn. Binnenkort vertellen wij u hier 

meer over. Kunt u hier niet op wachten? Dan bent u natuurlijk van harte uitgeno-

digd om contact met ons op te nemen. Wij lichten voor u graag alvast een tipje 

van de sluier op.

“ALLES OVER DE NIEUWE RX 450h 
VAN DE HEER DE RIJDER”
EEN EXCLUSIEVE EN PERSOONLIJKE KENNISMAKING MET UW RX 450h

UITGAVE VOOR DE HEER DE RIJDER

RED CARPET TREATMENT

EEN RODE LOPER VOOR AL ONZE KLANTEN

LEXUS HYBRID DRIVE 
BUITENGEWOON SLIM

Best-of-the-Best: 
Lexus 1-to-1
Het 1-to-1 magazine dat wij voor Lexus 

Nederland ontwikkeld hebben, werd tijdens 

de internationale grafische vakbeurs door 

een onafhankelijke jury gewaardeerd met 

de tweede prijs in de categorie DirectMail/

Marketing. 

Zeker gezien het sterke wereldwijde deelne-

mersveld zijn wij hier, samen met importeur 

Louwman & Parqui, bijzonder trots op. Met het 

magazine tonen we dagelijks aan dat persoon-

lijk communiceren écht werkt!

Meer informatie over het Lexus 1-to-1 maga-

zine vindt u hier: hollandridderkerk.nl/lexus

Eerder dit jaar werden tijdens de internationale grafische vakbeurs 
Drupa in Düsseldorf de Xerox Best-of-the-Best Awards uitgereikt.

NIEUWS

NIEUWS

Prijs voor De Nieuwe Toneelbibliotheek 

Van de Nederlandse theatercritici ontving De Nieuwe Toneelbibliotheek 
onlangs de Prijs van de Kritiek. 

De Nieuwe Toneelbibliotheek heeft sinds 2009 zo’n 350 handzame boekjes uitgegeven met toneelteksten. 

Nederlandse teksten, maar ook vertalingen in het Engels, Duits en Frans. Het aloude tekstboekje is daar-

mee weer helemaal terug.  Volgens de leden van de Kring van Nederlandse Theatercritici is De Nieuwe 

Theaterbibliotheek ‘een onmisbare pijler voor het theatergeheugen’.  De boekjes worden digitaal gedrukt en 

gebonden bij Hollandridderkerk.

NIEUWS
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Aan het werk voor Kusters
Maquettes en speelgoedautootjes

E-Learning Id-Controle
Check it!

Het Bedrijfsbureau 
Het kloppend hart van Hollandridderkerk

BEYOND Schiphol
Guinness World Record

Boekdrukkunst
Specialiteit van Hollandridderkerk

In deze nieuwe editie van HollandWerkt is accountmanager Aziz 
Benzebir als gastredacteur aan het woord. 

Hyster-Yale
Robuuste Vorkheftrucks

Vaklab én webshop
Het Beeldgebouw

Fulfilment 
Wij nemen u het werk uit handen

Dit is Hollandridderkerk
Doeltreffend en persoonlijk

Ons Team
Wij staan voor u klaar

Of ik gastredacteur wilde zijn voor dit maga-

zine; een vraag waar ik toch even over na moest 

denken. Eigenlijk ben ik niet zo’n fanatieke schrij-

ver, veel liever ga ik persoonlijk met mensen in 

gesprek. Gewoon, face to face. De baan van 

accountmanager is dan ook op mijn lijf geschre-

ven, ik houd van het directe contact met klan-

ten. Meedenken over zaken waar zij mee zitten 

en daar oplossingen voor bieden. Door samen 

aan tafel te zitten, heb je ook regelmatig een 

praatje over de dagelijkse dingen en bouw je 

echt een relatie met elkaar op. 

Ik vind het belangrijk dat klanten vertrouwen 

hebben in mijn adviezen. Geen gouden bergen 

beloven, maar op een reële manier kijken naar 

de (on)mogelijkheden. Daarbij moet ik wel 

zeggen dat er weinig is wat wij niet aandur-

ven. Als een product nog niet bestaat, doen we 

onderzoek en voeren we tests uit om te kijken 

of we het kunnen produceren en leveren aan de 

klant. 

Inmiddels werk ik alweer 3 jaar bij 

Hollandridderkerk. Ik ben gestart als medewer-

ker op de afdeling binnendienst, weliswaar met 

verkoopervaring maar zonder kennis van het 

grafische vak. Daar heb ik het enorm uitgebrei-

de productaanbod goed leren kennen en veel 

geleerd over materialen en productieprocessen. 

En ik leer nog steeds dagelijks bij, de ontwikke-

lingen gaan razendsnel. Ik ben op een andere 

manier naar mijn omgeving gaan kijken, inspi-

ratie kun je immers overal vandaan halen. Als ik 

in het weekend in de stad ben en een mooie 

etalage tegenkom, loop ik toch even de winkel 

binnen om het van dichtbij te bekijken. Als ik 

een opvallende reclame-uiting zie, móet ik even 

uitzoeken van welk materiaal het is gemaakt.   

Het is super dat ik de kans gekregen heb om 

mijn ambities als accountmanager binnen dit 

bedrijf waar te maken. De buitendienst ligt mij 

goed, ik vind het leuk om veel op pad te zijn. 

In deze regio, de Randstad, maar ook landelijk. 

De klanten waar ik voornamelijk mee te maken 

heb zijn actief in de retail of als financieel dan 

wel zakelijk dienstverlener. Interessant om te 

ervaren waar deze branches zich mee bezig-

houden en na te denken over wat wij hen te 

bieden hebben. 

Hollandridderkerk maakt supermooie produc-

ten en is echt een topbedrijf dat – ook letter-

lijk met collega’s in de ploegendienst – dag en 

nacht klaarstaat voor de klanten!

Aziz Benzebir VOORWOORD

NHOUDSOPGAVE
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Verplaatsen, verzamelen, heffen en stapelen. Voor 

elke toepassing is er een passend product te 

vinden in het complete aanbod machines van de 

Hyster-Yale Group. Van de allergrootste reachstac-

kers en containertrucks in het zware segment – 

tot maximaal 52 ton hefvermogen – tot industri-

ele vorkheftrucks en speciale magazijnmachines 

in alle soorten en maten. Uitgevoerd in de welbe-

kende kleuren geel en zwart. 

De verkoop verloopt via een onafhankelijk dealer-

netwerk gevestigd in meer dan 130 landen vanaf 

ruim 1000 locaties. Dankzij deze lokale distribu-

tiepartners kan de Hyster-Yale Group overal ter 

wereld advies van experts en snelle service aan 

hun klanten garanderen.     

In 1952 werd de eerste overzeese productloca-

tie geopend in Nijmegen. Tegenwoordig dient 

deze vestiging als ontwikkelcentrum en produc-

tielocatie voor warehouse trucks en Big Trucks: 

indrukwekkende giganten vanaf 6 ton. Daarnaast 

biedt de vestiging in Nijmegen plaats aan een 

aantal kantoorfuncties en is er een grote (after)

sales-afdeling actief voor de verkoop van onder-

delen. Tevens werd hier speciaal voor dealers een 

webshop ontwikkeld waar zij verkoopbrochures, 

banners en een variatie aan materialen kunnen 

bestellen. 

De samenwerking met Hollandridderkerk kwam 

een jaar geleden tot stand. De Hyster-Yale Group 

was op zoek naar een leverancier voor de product-

brochures en andere printmaterialen. “Voorheen 

hadden we veel op voorraad, wel tienduizenden 

brochures. Dat systeem is duur en veel te star, we 

willen over actueel materiaal kunnen beschikken 

waarin de laatste updates verwerkt zijn. De keuze 

viel op Hollandridderkerk als POD-drukker. Dat zij 

ook de verzending van de bestellingen konden 

verzorgen, gaf echt de doorslag”, vertellen Felix 

Harmens en zijn collega Samoa Otermans van het 

team Marketing Communications. 

“Fulfilment in eigen beheer houden is voor ons 

tijdrovend en te arbeidsintensief. De brochures 

worden nu in Ridderkerk geproduceerd, verpakt 

en verzonden naar verkooppunten in Europa, 

Afrika en het Midden-Oosten. En dat gaat goed, 

zelfs naar moeilijk bereikbare locaties. De kwaliteit 

ligt heel hoog, al meteen vanaf de start verliep 

het vlekkeloos.  En flexibiliteit is voor ons heel 

belangrijk, we plaatsen regelmatig spoedorders 

en die worden meteen afgehandeld. Het contact 

met Hollandridderkerk voelde al na korte tijd ver-

trouwd, de samenwerking bevalt ons prima.”  

Lees meer op: www.hyster.com

Hyster-Yale group: 
wereldwijd betrouwbaar

KLANT AAN HET WOORD

Hyster-Yale Nederland BV is een 
onderdeel van de Hyster-Yale 
Group. Zij bouwen, ontwerpen en 
verkopen robuuste vorkheftrucks 
die wereldwijd onder de bekende 
merknamen Hyster en Yale op de 
markt worden gebracht. 

Samoa Otermans en Kasper Stoffels van 

Hyster-Yale
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Het Beeldgebouw is een professioneel fotovaklab dat grootformaat 
fotoafdrukken levert. Voornamelijk aan topfotografen, kunstenaars, 
galeries, exposanten en andere opdrachtgevers die de allerhoogste 
eisen stellen aan de kwaliteit van hun producten. 

De productie vindt plaats bij Hollandridderkerk. In de showroom – niet over het hoofd te zien als u bij 

Hollandridderkerk binnenkomt – kunt u allerlei aansprekende voorbeelden en materialen bekijken en ver-

gelijken. Daarnaast levert Het Beeldgebouw een groot aantal artikelen via de webshop. Verbruiksartikelen 

als fotopapier en inkt, maar ook studioapparatuur en accessoires, lijsten, ophangsystemen en standaards 

zijn te bestellen via de webshop. 

Drijvende kracht achter de webshop van Het Beeldgebouw is Nico de Bruin, hij verzorgt tevens de inkoop 

en kent het assortiment als geen ander. “Vaak gaat het om nogal specifieke producten waar vooral bij 

professionals vraag naar is. Ik zorg ervoor dat het aanbod in de webshop op peil is en dat klanten snel 

en probleemloos kunnen bestellen, ook de allernieuwste producten op de markt. Alle verdere activi-

teiten rondom de webshop worden bij Hollandridderkerk afgewikkeld. De orders komen daar recht-

streeks binnen, vervolgens worden de artikelen netjes verpakt en verzonden naar de bestellers, zowel in 

Nederland als naar andere landen binnen Europa.”

De webshop is zoveel mogelijk geautomatiseerd, klanten ontvangen e-mails met informatie over hun 

bestelling, de betaling en de verzending. Nico: “Het volledige fulfilmentproces heb ik uitbesteed aan 

Hollandridderkerk, in feite is dat mijn logistieke centrum. De artikelen zijn daar op voorraad en staan klaar 

voor verzending naar klanten, ik heb dus zelf geen opslagruimte meer nodig. Het is fijn om te weten dat 

dit goed geregeld is, we kunnen nu zelfs met een gerust hart op vakantie terwijl de zaken via de webshop 

gewoon doorgaan.” 

www.hetbeeldgebouw.nl

HET BEELDGEBOUW HOLLANDRIDDERKERK

Vaklab én webshop voor 
professionele fotografen

Het printen en drukken van uw materiaal is vaak 

maar een deel van het werk. Lespakketten worden 

samengesteld en verpakt, point of sale materiaal 

per filiaal gebundeld en verzonden. De artikelen 

uit uw webshop moeten bij elkaar gezocht en op 

tijd bij de vervoerder aangeboden worden. En dat 

zijn nog maar enkele voorbeelden van deze bijko-

mende werkzaamheden. 

De praktijk wijst uit dat deze handelingen bij veel 

organisaties leiden tot oponthoud en onvoorzie-

ne kosten. U kunt dit voorkomen door gebruik te 

maken van de professionele dienstverlening van 

Hollandridderkerk. 

Wij nemen u deze werkzaamheden graag uit 

handen. Fulfilment sluit namelijk naadloos aan op 

het printen en drukken van uw materialen. Door 

onze ervaring met relatief kleine orders en zeer 

korte doorlooptijden bent u er zeker van dat ‘pic-

king & packing’ op rolletjes verloopt. Daarbij ver-

plaatsen wij ons in uw organisatie; wij beseffen dat 

uw relaties zakendoen met ú en niet met ons. 

Ervaart u de activiteiten rondom 
fulfilment in uw eigen organisatie 
als belastend of tijdrovend? 
Informeer dan naar de 
mogelijkheden die wij u kunnen 
bieden. 

Fulfilment
Wij nemen u het werk uit handen
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                      _Het Bedrijfsbureau:  het 
kloppend hart van Hollandridderkerk
Dagelijks ontvangen wij van onze opdrachtgevers een flink aantal orders. De variëteit van deze opdrachten is 
enorm: van visitekaartjes tot wandvullende panelen. Deze orders hebben een gemiddelde levertijd van slechts 48 
uur, wat het strak organiseren van de orderstroom en heldere communicatie over alle opdrachten tot topprioriteit 
maakt. 

Vanaf januari 2017 vormt het Bedrijfsbureau het 

kloppend hart van Hollandridderkerk. Op deze 

afdeling komen sales binnendienst, traffic en 

pre-print samen tot een sterke eenheid. Door de 

krachten van deze verschillende disciplines te 

bundelen, worden commerciële en operationele 

zaken met elkaar verbonden zodat de klant nog 

sneller en effectiever geholpen wordt. Met elke 

vraag over hun orders, producten of met infor-

matieverzoeken kunnen klanten voortaan bij het 

Bedrijfsbureau terecht. 

“We hebben ervoor gekozen om onze bedrijfs-

processen slimmer in te richten waardoor we 

efficiënter kunnen werken. De oprichting van het 

Bedrijfsbureau is hier het logische gevolg van. De 

medewerkers van het Bedrijfsbureau zijn onder 

andere verantwoordelijk voor salesactiviteiten, 

het opstellen van offertes en calculaties, orderma-

nagement en de technische werkvoorbereiding. 

Ieder van hen heeft uiteraard een eigen takenpak-

ket, maar de samenwerking zal nog intensiever zijn 

dan voorheen”, stelt Henny Korevaar die vanuit zijn 

functie als manager Sales, samen met directeur 

Arno de Winter, het Bedrijfsbureau gaat aansturen.

Communicatie is cruciaal in iedere organisatie en 

op elke afdeling, dus ook bij het Bedrijfsbureau. 

Door de medewerkers van deze afdeling ook fysiek 

bij elkaar te brengen en gezamenlijk gebruik te 

laten maken van dezelfde werkruimte, kan er snel-

ler en gemakkelijker met elkaar overlegd worden.

“De interne communicatielijnen zijn korter. De 

klant zal hier overigens niet direct iets van merken, 

die heeft al een vaste contactpersoon binnen onze 

organisatie en dat blijft gewoon zo.” 

Bij deze nieuwe werkwijze past een ander soft-

warepakket; Hollandridderkerk kiest voor Multi 

Press.  

Deze business software is bijzonder geschikt voor 

de complexiteit waarmee een grafisch bedrijf te 

maken heeft. Dankzij de modulaire opbouw kan 

de software op maat afgestemd worden en vol-

doen aan de eisen die Hollandridderkerk aan zo’n 

systeem stelt. Henny Korevaar: ”Binnen onze orga-

nisatie is vrijwel geen enkele opdracht hetzelfde. 

Het materiaal, de productiewijze, nabewerking en 

verpakking en afhandeling kunnen per opdracht 

verschillen. Met de introductie van Multipress 

gaan we ervoor zorgen dat onze klanten nog beter 

geïnformeerd worden over hun orders en verbete-

ren we de leesbaarheid van onze offertes en factu-

ren. Momenteel werken we met een team aan de 

implementatie van MultiPress, dat we later dit jaar 

in gebruik zullen nemen.”    

ONT WIKKELING
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Studio Roosegaarde, bekend van onder andere de 

Smog Free Tower en het Van Gogh-Roosegaarde 

fietspad, heeft zich bij het project BEYOND laten 

inspireren door de oude meesters van de schilder-

kunst. De lenticulair-print suggereert in combina-

tie met de ledverlichting een bijzonder gevoel van 

diepte en beweging. BEYOND is met een afmeting 

van 380 m2 volgens Guinness World Records officieel 

de grootste lenticulair-afbeelding ter wereld. 

Samen met onze partner Pixel Stereography en 

Interior Glassolutions (Saint Gobain) werkten wij mee 

aan de realisatie van BEYOND: Hollandridderkerk 

heeft het printwerk verzorgd. 

Voor meer informatie over grootformaat lenticulair 

printen nodigen wij u van harte uit contact met ons 

op te nemen. 

 
wildest dreams

In vertrekhal 3 van Schiphol 
waan je je met beide benen 
nog op de grond al met 
je hoofd in de wolken. Met 
een meer dan 100 meter lang 
kunstwerk, een unieke creatie 
gemaakt met lenticulaire (3D) 
printtechnieken, verrijkt Daan 
Roosegaarde Schiphol Airport.  

COVER STORY

BEYOND your
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Het digitaal drukken van boeken 
is een van de specialiteiten van 
Hollandridderkerk. 

Studieboeken, jubileumboeken, fotoboeken, 

manuals, gepersonaliseerde boeken; te veel om 

op te noemen! Dagelijks produceren wij honder-

den boeken voor uitgevers, opleidingsinstituten 

en vele andere bedrijven. Van een enkel exemplaar 

tot grote oplagen. Boeken zijn leverbaar in diverse 

uitvoeringen en formaten, daarbij kunt u kiezen uit 

veel kwalitatief hoogwaardige papiersoorten. Ook 

voor de afwerking zijn er verschillende mogelijkhe-

den. Vaak wordt gekozen voor paperbacks, boeken 

die zijn voorzien van een softcover omslag. 

Hollandridderkerk produceert al jarenlang boeken 

die garenloos zijn gebonden. Om aan de toege-

nomen vraag te kunnen voldoen, vervaardigen 

wij sinds enige tijd ook hardcover boeken. Om 

dit specialistische en ambachtelijke werk in eigen 

beheer goed uit te kunnen voeren, is geïnvesteerd 

in apparatuur en de expertise van onze vakmensen.  

De voordelen van de productie in eigen huis zijn 

dat wij sneller kunnen leveren én dat u bent ver-

zekerd van een boek waar veel zorg en aandacht 

aan is besteed. Hardcover boeken hebben een luxe 

uitstraling; professionele kwaliteit zoals je die vindt 

in de boekwinkel! 

Met de hulpmiddelen van 
SecuredDocuments en Het Lesbedrijf

In de vorige uitgave van de HollandWerkt hebben 

wij het nieuwste onderdeel van Hollandridderkerk 

bij u geïntroduceerd: Het Lesbedrijf. In opdracht 

van SecuredDocuments heeft Het Lesbedrijf inmid-

dels de praktische e-learning ID-controle ontwik-

keld. Deze e-learning is een onmisbare aanvulling 

op de e-ID Box, een set hulpmiddelen waarmee u 

zich kunt  wapenen tegen fraude met identiteits-

documenten.

De training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die 

tijdens zijn of haar werkzaamheden identiteitspa-

pieren moet kunnen controleren, zoals receptie- en 

baliemedewerkers, examinatoren, advocaten, nota-

rissen, medewerkers van politie en marechaussee. 

De e-learning ID-controle gaat in op de echtheids-

kenmerken van Nederlandse identiteitsdocumen-

ten en laat de cursist kennismaken met vervalsings-

technieken en fraudevormen. Speciale aandacht 

wordt besteed aan look-a-like fraude. 

Door gebruik te maken van duidelijke instructie-

video’s, animaties en interactieve elementen is de 

e-learning niet alleen bijzonder leerzaam, maar ook 

aantrekkelijk en leuk om te volgen. Wanneer alle 

onderdelen van de e-learning doorlopen zijn, weet 

de cursist precies waarop hij of zij bij het controle-

ren van de identiteit moet letten. Als na de eind-

toets een voldoende resultaat behaald is, kan de 

deelnemer een certificaat downloaden. 

De e-ID Box en de e-learning ID-controle zijn zowel 

gecombineerd als los van elkaar verkrijgbaar. 

Kijk voor meer informatie op www.e-idbox.nl. 

UITGELICHTBoekdrukkunst 

Check it!
SECURED DOCUMENTS

HET LESBEDRIJF

Heeft u vragen over het juiste type boek en de verschillende afwerkin-

gen? Voor vrijwel elk vraagstuk kunnen wij een passende oplossing 

bieden. Neem vrijblijvend contact op met Gert-Jan Kok, hij denkt graag 

met u mee en geeft passend advies. Bel 0180-482211 of stuur een mail 

naar: sales@hollandridderkerk.nl 

8      



Voor de eigen opleidingen ontwikkelde 

Adviesbureau Kusters speciaal oefenmateriaal. Dit 

materiaal wordt tevens gebruikt door instructeurs 

en trainers van hulpdiensten en wegbeheerders die 

collega’s binnen hun eigen organisatie trainen. 

“Het bureau verzocht Hollandridderkerk de grond-

platen te produceren voor de IM-maquette. Dat is 

een specifiek product waarvoor we verschillende 

materialen hebben getest. De grondplaten bestaan 

uit tapijt met een antisliplaag als ondergrond. We 

printen wegdelen, kruispunten, fietspaden, bermen 

en sloten op het tapijt dat vervolgens in delen 

wordt gesneden. Het printen en snijden moet tot 

op de millimeter nauwkeurig zodat de verschillen-

de delen, die op schaal 1:43 zijn gemaakt, perfect 

op elkaar aansluiten”, vertelt Henny Korevaar.   

De maquettes worden aangevuld met sets minia-

turen zoals personenauto’s, vrachtwagens en auto’s 

van de hulpdiensten. Rijkswaterstaat, politie en vele 

andere organisaties gebruiken de maquettes om 

praktijksituaties te oefenen, trainen en evalueren. 

Het is een effectief middel dat snel en eenvoudig 

op iedere gewenste trainingslocatie opgebouwd 

kan worden.  

“De klant is heel positief over het eindresultaat, 

er is veel belangstelling voor de IM-maquette. 

Hollandridderkerk produceert veel materialen voor 

opleiders: veelal boeken, handleidingen en cursus-

mappen. Dat we meer kunnen aanbieden dan het 

standaard lesmateriaal, en echt van toegevoegde 

waarde zijn voor klanten met specifieke wensen, 

blijkt wel uit een product als de IM-maquette. Bij 

maatwerk gaat het vaak om leuke, uitdagende pro-

jecten waarbij we graag meedenken met de klan-

ten over het materiaalgebruik en de toepassingen.”  

Meer informatie en een filmpje over het produc-

tieproces is te vinden op: www.abkusters.nl of  

www.hollandridderkerk.nl/kusters

Maatwerk voor Incident 
Management KLANTC ASE

Adviesbureau Kusters verzorgt opleidingen, trainingen en coaching op het 
gebied van Incident Management in heel Nederland. Incident Management 
(kortweg IM) is erop gericht om wegen zo snel mogelijk na een incident vrij 
te maken voor de ongehinderde doorgang van het verkeer. Hierbij wordt 
niet alleen rekening gehouden met de verkeersveiligheid, maar ook met de 
veiligheid van de hulpverleners die ter plekke aan het werk zijn.
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Retail
Compleet assortiment instore materiaal  •  Vanaf 

oplage 1  •  De beste prijs-kwaliteitverhouding  

•  Printing On Demand: geen voorraad én 

supersnelle levering  •  Online portal op maat voor 

optimaal bestelgemak  •  Printen en verpakken, 

distributie en montage op locatie 

Opleiders
Printing On Demand: op maat lespakketten vanaf 

oplage 1  •  Geen voorraad én toch supersnelle 

levering  •  Maatwerk bestelsysteem afgestemd op 

uw organisatie  •  Printen, samenstellen, verpakken 

en distributie  •  Ook voor waardedocumenten 

zoals diploma’s en certificaten

Print & Repro
 Gecertificeerd: kwaliteit en duurzaamheid  •  

Van enkele prints tot complete outsourcing  •  

Online bestelmogelijkheden  •  Maatwerk is onze 

standaard  •  Persoonlijk contact voor deskundig 

advies

Uitgeverijen
Titels altijd op afroep beschikbaar  •  

Vanaf oplage 1  •  Voorraadloos (dus risicoloos) 

uitgeven  •  Supersnelle levering (meestal binnen 

2 werkdagen)  •  Altijd de meest actuele informatie 

in uw publicaties  •  We helpen u met héél veel 

buiten het uitgeven zelf

Secured
Productie van beveiligd drukwerk  •  Verwerking 

van vertrouwelijke informatie  •  Unieke 

gecertificeerde beveiliging

 •  Ook consultancy

Dit is 
Hollandridderkerk
Effectieve en efficiënte communicatie en informatie zijn voor uw 
organisatie en uw relaties van groot belang.

Binnen uw organisatie, maar ook voor uw relaties, 

is goed communiceren belangrijk. Informatie moet 

gemakkelijk te verkrijgen en effectief zijn. U wilt 

niet misgrijpen en verwacht dat uw cursusmate-

riaal, brochures, boeken, instore marketingmateri-

aal, rapporten en posters voorhanden zijn. Op het 

juiste moment, op de juiste plaats. Aspecten als 

topkwaliteit en service zijn voor u vanzelfsprekend. 

Bij incidentele opdrachten, maar ook in de vorm 

van een duurzame samenwerking. 

Hollandridderkerk heeft een breed aanbod van 

grafimedia-producten en -diensten. Wij zijn gespe-

cialiseerd in on demand digitaal drukwerk, op 

groot- en kleinformaat, optimaal afgestemd op de 

behoeftes in uw markt. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan point-of-sale materiaal voor retailers, lesmateri-

aal voor opleiders, boeken voor uitgevers en repro-

service voor elke organisatie.

Maar er is meer. Door onze producten aan te 

vullen met innovatieve oplossingen zorgen wij 

voor betere resultaten. Knelpunten in uw huidi-

ge werkwijze brengen wij graag samen met u in 

kaart. Vervolgens zorgen wij voor de beste oplos-

sing waarmee u gegarandeerd kosten bespaart en 

waarmee u kunt rekenen op tevreden klanten.

Uw situatie is ons uitgangspunt. Afhankelijk van uw 

specifieke wensen en eisen leveren wij een pas-

send product. Dat doen wij snel, professioneel en 

met enthousiasme, zowel voor grote als voor kleine 

opdrachtgevers. Dát is Hollandridderkerk. 

Wilt u weten van welke mogelijkheden uw organi-

satie kan profiteren? Neem vandaag nog contact 

met ons op.

OVERZICHT
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Paul Veldhuizen
Directeur
T 0180 41 12 55
E pveldhuizen@secureddocuments.nl

Ons team
Jaargang 5, nummer 10 - 2017

HollandWerkt is het relatiemagazine van 

de Hollandridderkerk Groep, bestaande 

uit Hollandridderkerk, SecuredDocuments, 

YouRcentral, Het Lesbedrijf en Het 

Beeldgebouw. Voor meer informatie of 

reacties kunt u contact opnemen via 

onderstaand redactieadres.

Gastredacteur

Aziz Benzebir

Tekst en (eind)redactie

Heleen Versprille 

(Tekstbureau Geregeld)

Fotografie

David Bernard 

Conceptontwikkeling 

YouRcentral

Vormgeving 

Jan van Es

Papier

MC Gloss 200grs/m2 

Drukwerk en verzending 

Hollandridderkerk 

Redactieadres 

Hollandridderkerk

Postbus 49

2980 AA Ridderkerk

T. 0180 48 22 22

info@hollandridderkerk.nl

www.hollandridderkerk.nl

Hollandridderkerk hanteert een strikt 

privacybeleid. Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd en/of overgeno-

men zonder schriftelijke toestemming van 

Hollandridderkerk. Aan de inhoud van de 

artikelen kunnen geen rechten worden 

ontleend. Hollandridderkerk kan niet aan-

sprakelijk gesteld worden voor de inhoud 

van de advertenties.

Reageren op deze uitgave van 

HollandWerkt?  

Stuur uw reacties naar 

hollandwerkt@hollandridderkerk.nl

Gert-Jan Kok
Assistent Manager Sales
T 0180 48 22 17
E sales@hollandridderkerk.nl

Aziz Benzebir
Accountmanager
T 0180 48 22 26
E sales@hollandridderkerk.nl

Renata Bouwens-Broer
Manager Klantenservice
T 0180 48 22 96
E receptie@hollandridderkerk.nl

Jasper de Groot
Trafficmanager
T  0180 48 22 46
E traffic@hollandridderkerk.nl

Martin Martijn
Trafficmanager
T 0180 48 22 43
E traffic@hollandridderkerk.nl

Wim Scheurwater
Manager financiële administratie
T  0180 48 22 53

Rene Broer
Manager Inkoop
T 0180 48 22 68

Danny Kanters
Administratief medewerker
T 0180 48 22 97

Ronald Schouten
Medewerker Het Beeldgebouw
T 0180 48 23 45
E info@hetbeeldgebouw.nl

Zillah Klootwijk
Medewerkster Sales
T 0180 48 22 16
E sales@hollandridderkerk.nl

Nel van der Staaij
Medewerkster Sales
T 0180 48 22 14
E sales@hollandridderkerk.nl

Kees van der Giessen
Medewerker Sales
T 0180 48 22 15
E sales@hollandridderkerk.nl

Jolien Hanou
Medewerkster Sales
T  0180 48 22 12
E sales@hollandridderkerk.nl

Albert Pupella
Medewerker Sales
T  0180 48 22 20
E sales@hollandridderkerk.nl

Jan van der Hoek
Directeur/eigenaar
T 0180 48 22 22
E janh@hollandridderkerk.nl

Henny Korevaar
Manager Sales
T 0180 48 22 22
M 06 26 23 46 41
E hennyk@hollandridderkerk.nl

Marten Veenstra
Directeur
T 0180 48 22 52
E martenv@hollandridderkerk.nl

Arno de Winter
Directeur
T  0180 48 22 49
E arnow@hollandridderkerk.nl

Ruud Pol
Bedrijfsleider
T 0180 48 22 48
E ruudp@hollandridderkerk.nl

Melvin van Ballegooijen
Trafficmanager 
T 0180 48 22 41
E traffic@hollandridderkerk.nl

Erik van der Hulst
Accountmanager
T 0180 48 23 45
E info@hetbeeldgebouw.nl

David Bernard
Adviseur/Projectmanager
T 0180 48 23 31
E david.bernard@hetlesbedrijf.nl

Paul Opmeer
Medewerker Het Beeldgebouw
T 0180 48 23 45
E info@hetbeeldgebouw.nl

Jan van Es
Grafisch Vormgever
T 0180 48 22 22
E jan.van.es@yourcentral.nl

Administratie Specialisten

Het bedrijfsbureau

Het Beeldgebouw

SecuredDocuments / Het Lesbedrijf YouRcentral / Het Lesbedrijf YouRcentral

Management

Accountmanagement

Receptie & klantenservice

Marit Luijten
Accountmanager
T 0180 48 22 25
E sales@hollandridderkerk.nl

Alisha Schouten
Receptioniste
T 0180 48 22 22
E receptie@hollandridderkerk.nl

COLOFON



Met plezier stuur ik u de nieuwste editie van ons relatiemagazine 

HollandWerkt. Hopelijk kunt u wat kostbare tijd vrijmaken om de 

artikelen te lezen en inspiratie op te doen. 

Het begin van 2017 is dé tijd om fris te starten met allerlei 

vernieuwende plannen en ideeën. Wilt u eens met ons van 

gedachten wisselen over wat Hollandridderkerk hierin voor uw 

organisatie kan betekenen? 

Als wij elkaar nog niet eerder hebben ontmoet, wil ik graag 

persoonlijk met u kennismaken. U kunt mij – of een van mijn 

collega’s –  natuurlijk altijd bellen of mailen voor een vrijblijvende 

afspraak. 

Ik wens u een gelukkig, gezond en succesvol 2017!  

Aziz Benzebir

Alstublieft  <aanhef> <Achternaam>,

<Bedrijfsnaam>
t.a.v. <aanhef> <Achternaam>
<adres>
<postcode>  <Plaats>

Aziz Benzebir, Accountmanager Hollandridderkerk 
& Gastredacteur HollandWerkt


