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Voorwoord
Tien jaar zijn we bij Dekkers van Gerwen nu bezig met het
ontwikkelen van drukwerk dat in alle opzichten goed is voor de
wereld. Hoewel wij er vanaf het prille begin heilig in geloofden,
dachten we in die eerste jaren nog weleens dat we er wat te vroeg
mee kwamen… Duurzaam drukken leefde nog slechts bij een kleine
groep klanten en leveranciers.
Hoe anders is dat nu! Steeds meer organisaties komen in beweging,
zij selecteren ons nu zelfs vanwege het Cradle to Cradle® certiﬁcaat
dat we sinds vier jaar mogen voeren en bestoken ons met vragen
over nieuwe, duurzame oplossingen. De tijd is nu duidelijk rijp.
We hopen dan ook in 2020 het grootste deel van ons drukwerk
volgens het Cradle to Cradle® certiﬁcaat te kunnen leveren. Maar
ook op digitaal gebied blijven
we innoveren. Zo werken we
op dit moment hard aan een
upgrade van onze portal, waarin
klanten snel en gemakkelijk hun
drukwerk kunnen (bij)bestellen.
Laat de toekomst maar komen,
wij hebben er ‘zin an’!

Ab Bouwens (l) en Harjan Dekkers

Smart magazine nummer 3
Tekst Laura van der Burgt Fotograﬁe Zis Studio
Vormgeving Oranje boven, graﬁsch ontwerpers
Druk Dekkers van Gerwen
Papier Inﬁnite uncoated 140 gr/m2
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Inhoud
Veertig kikkers, één kruiwagen 18
Binnen samenwerkingsverband Dynamis bundelen veertig makelaarskantoren hun krachten. Elk kantoor heeft zijn eigen verantwoordelijkheden,
maar er is één sterke, landelijke huisstijl waar ze allemaal gebruik van
maken. Onze portal fungeert als de kruiwagen die alle kikkers bij elkaar
houdt.” En dus ging met veel plezier de complete huisstijl om.

Appeltaarten
inpakken 10

Kort nieuws 22

Magazines sealen, lesmappen
samenstellen, doosjes vouwen,
grasmaaiers bezorgen – je kunt
het zo gek niet bedenken of
BVG Fulﬁlment krijgt het voor
elkaar. En dat gebeurt vooral
met ouderwets handwerk, want
er bestaan nou eenmaal geen
machines voor het prikken van
kaartjes op appeltaarten.

Tarkett 14
“Ho even… Willen we dit écht?” Marketing
director Anette Timmer van Tarkett en
haar collega’s beseften meteen hoe
ingrijpend de keuze van de voormalige
Desso-top voor Cradle to Cradle was. Toch
werd het innovatieproces wonderlijk snel
door iedereen omarmd. “Deze manier van
werken is enorm inspirerend.”

Een speeltuin waarin
niks mis gaat 11
Vroeger kon het nog weleens voorkomen dat er binnen GGZ Oost Brabant
vier verschillende folders over dezelfde behandeling circuleerden. Die tijd is
voorbij. Onze portal schiep eenheid en overzicht, zonder té beperkend
te zijn; hij fungeert als een speeltuin waarin niks mis kan gaan.

Baggeren op z’n
Braziliaans 7
Of je nou solliciteert op een marketingbaan in Spanje,
of gaat werken op een Braziliaans baggerschip;
bij het Vughtse Language Institute Regina Coeli
krijg je talenonderwijs dat exact aansluit op jouw
taalbehoefte. Al het lesmateriaal wordt wekelijks on
demand geprint, elke cursusmap wordt handmatig
samengesteld. En dat gebeurt (vrijwel) zonder fouten.

Verantwoord verleiden 4
Gouden wikkels, krasfolie, ‘bobbels’ in de envelop – de
drie Goede Doelen Loterijen waarvoor het Amsterdamse
bureau De Schepper Campagnes werkt, maken gretig
gebruik van de verleidingstechnieken die het drukwerk te
bieden heeft. Maar hoe doe je dat zo duurzaam mogelijk?

Cradle to cradle 21
Vrijwel alle organisaties willen de aarde
minder belasten. Met onze Inﬁnite Paper
Products gaan
wij nog een stap
verder: deze manier
van drukken is niet
schadelijk, maar juist
góed voor de wereld.
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Verantwoord
verleiden
Gouden wikkels, krasfolie, ‘bobbels’ in de envelop – de
drie Goede Doelen Loterijen waarvoor het Amsterdamse
bureau De Schepper Campagnes werkt, maken nog altijd
veelvuldig gebruik van de verleidingstechnieken die
het drukwerk te bieden heeft. Maar een organisatie die
duurzaamheidsprojecten steunt, wil natuurlijk wél dat al
die direct marketing op een verantwoorde manier gebeurt.
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Margriet de Schepper is geboren in Breda, getogen in Veghel en belandde via Nijmegen
en New York uiteindelijk in Amsterdam. Daar richtte ze in 1986 De Schepper Campagnes
op, een bureau dat gespecialiseerd is in projectmanagement voor communicatie en
marketing. Haar hoofdopdrachtgevers zijn de drie Goede Doelen Loterijen (Nationale
Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) en het fonds van die loterijen,
Stichting DOEN. We praten met haar over de lastige spagaat waarin haar klanten zich
soms bevinden. Want hoewel aantrekkelijk drukwerk nog steeds een cruciale rol speelt
bij het werven van nieuwe leden, kúnnen de loterijen niet anders dan dit zo duurzaam
mogelijk doen.
Het moet een lastig dilemma zijn: zonder loten geen geld voor goede doelen, maar je
wilt ook niet je eigen duurzame doelen ondermijnen.

ƪ,TǻI:;QFȫPǶFȤQǧȜǫȞJX
JSȫȢǼȨKTǰǮȥǾJWǬȢȪȥSȧJ
WJǷǵȢSǷRFǧǶǩȥQFǷǺǪS
MJǹȩǮQǯJǻƫ

“Afgelopen september gaven twee van mijn collega’s een presentatie over precies dát
thema. Ze waren te gast tijdens het Healthy Printing Symposium, georganiseerd door
EPEA in Lüneburg, Duitsland. Deze organisatie werkt aan de ontwikkeling van cradleto-cradle oplossingen op allerlei gebieden, drukwerk is er één van. Carola Molenaar en
Tijn Uittenbogaard legden de vinger precies op de zere plek. De kerntaak van de Goede
Doelen Loterijen is simpel: zoveel mogelijk loten verkopen, om zo veel mogelijk goede
doelen te kunnen ondersteunen. Maar hoe ver mag je daarin gaan? Het is een feit dat
PMS-goud, UV-lak, kraslaagjes, etiketten, koudfolie en gepersonaliseerde mailings de
respons verhogen, maar dat soort technieken belast het milieu behoorlijk. Kunnen we
dat wel maken? Stichting DOEN ziet dat graag anders, daarom ondersteunt ze EPEA
Nederland.”

Margriet de Schepper vertelt
over het drukwerkdilemma van
de Goede Doelen Loterijen

5118020 DEK Smart Magazine nov. 2018 3.indd 5

23-11-18 15:32

6

DE SCHEPPER CAMPAGNES

‘Cradle-to-cradle drukken is
bij hogere oplages nog niet
altijd haalbaar, maar wél
bij kleinere producties’

Wat wil EPEA Nederland precies bereiken?
“EPEA wil met Healthy Printing totaaloplossingen ontwikkelen
voor drukwerk die het milieu niet belasten, bijvoorbeeld
door duurzame technieken, grondstoffen en verpakkingen te
realiseren. Daar weten jullie bij Dekkers Van Gerwen natuurlijk
alles van; jullie lopen op de troepen vooruit met jullie cradleto-cradle-aanbod. Maar voor de bewerkingen waar wij met de
loterijen voor kiezen, zijn die oplossingen er nog niet.
Daarnaast is cradle-to-cradle papier voor hoge volumes nog
niet verkrijgbaar en zijn er nog geen cradle-to-cradle drukkers
die grote oplages aankunnen.”
Dus u wilt wel, maar u kunt nog geen grote stappen zetten.
Is dat niet frustrerend?

Stichting DOEN werkt met kleinere oplages en kan dus wel
compleet cradle-to-cradle werken.”
Doen wat je kunt, dus. Mooi dat we elkaar daarin hebben
gevonden.
“Inderdaad. Via de directeur van EPEA Nederland kwamen
we met elkaar in contact. Pragmatisch als we zijn, legden we
tijdens onze kennismaking ook maar meteen wat voorbeelden
op tafel. We wilden graag weten welke producten door jullie
cradle-to-cradle gedrukt konden worden. De hogere oplages
van de mailings van de loterijen kunnen jullie helaas niet aan,
maar er blijft genoeg drukwerk over dat wel binnen jullie
portefeuille valt. Het jaarverslag van Stichting DOEN is een
mooi voorbeeld.”
Denkt u dat drukwerk het uiteindelijk gaat verliezen van
digitaal?
“De marketingafdelingen van de Goede Doelen Loterijen
geloven dat er altijd een mix van middelen nodig zal blijven om
nieuwe deelnemers te werven en te behouden. Het ene middel
versterkt het andere, drukwerk blijft daarin onmisbaar. Zo
weten we bijvoorbeeld dat deelnemers die via drukwerk zijn
geworven, langer lid blijven dan mensen die via de telefoon lid
werden.”
Gelukkig maar, zeggen wij dan. Hoe ziet u de toekomst?

“In het besef dat het onmogelijk is om meteen álles perfect te
doen, doen we gewoon alles wat mógelijk is. Neem de Postcode
Loterij: bijna alle papier dat we gebruiken is gecertiﬁceerd FSCpapier en we compenseren de CO2-uitstoot ervan. Waar het
kan, gebruiken we cradle-to-cradle inkten; de Voordeelagenda
2019 die alle deelnemers van de Postcode Loterij ontvangen,
is daarvan een mooi voorbeeld. De jaarverslagen van de drie
loterijen laten we drukken op het gerecyclede papier Cocoon.
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“De marketeers van de goede doelen zullen de afweging tussen
het belang van de koopman – het benutten van alle middelen
om leden te werven – en het belang van de dominee – het
streven naar groene oplossingen – steeds opnieuw moeten
blijven afwegen. Het is een dilemma dat niet één, twee, drie valt
op te lossen. Leveranciers die willen meedenken over goede
alternatieven, zijn bij ons dan ook van harte welkom.”
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10 talen.
100 lesmappen.
0 fouten.
(bijna dan)

Bij het Vughtse Language Institute Regina Coeli,
op dezelfde plek als waar de nonnen 55 jaar
geleden hun talenonderwijs begonnen, komen
tegenwoordig jaarlijks 3.500 cursisten om tien
talen te leren. Allemaal krijgen zij onderwijs
op maat. Het lesmateriaal wordt wekelijks
on demand geprint, elke cursusmap wordt
handmatig samengesteld. “We zijn altijd actueel
en nagenoeg foutloos. Een taalfout laten staan?
Dat kan hier dus écht niet.”
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Ofﬁce manager Erika Verlouw werkt al achttien jaar op het
prachtige, groene landgoed van Regina Coeli (spreek uit:
Seelie). Ze vertelt zichtbaar trots over het instituut en haar
rijke geschiedenis. “De eerste nonnen vestigden zich hier in
1903. Zij richtten een internaat en MMS op, een middelbare
meisjesschool. Daar is het talenonderwijs begonnen. Nu werken
hier zestien nationaliteiten, onze docenten zijn allemaal native
speakers. Zij onderwijzen in Nederlands, Engels, Duits, Frans,
Italiaans, Spaans, Portugees en Chinees. Binnenkort komen
daar ook het Arabisch en Russisch nog bij, dan komt het totaal
aantal talen op tien.”

Braziliaans baggerschip
De cursisten die ‘bij de nonnen in
Vught’ in de leer gaan – de uitdrukking
is een begrip geworden – krijgen
écht allemaal onderwijs op maat.
Precies dat is de kracht van Regina
Coeli, vindt Erika. “Tijdens een intake
vragen we goed uit wat de behoefte
is. De een wil een sollicitatietraining

Versiebeheer is cruciaal

voor een marketingbaan in Spanje, de ander gaat in Brazilië
op een baggerschip werken. Zij hebben een totaal ander
lesprogramma nodig, ieder met zijn eigen jargon. Wij bieden
ze dat.” Ook de manier waaróp wordt lesgegeven, wordt
steeds meer afgestemd op de behoefte van de student. De
bekende week intern is geen standaardoptie meer, ook kortere
lesprogramma’s zijn mogelijk. “Iedereen heeft andere wensen,
iedereen leert anders. We bieden delen van onze lesstof steeds
vaker digitaal aan, maar papier blijft voor ons onmisbaar:
schrijven helpt enorm bij het onthouden.”
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Wekelijks worden er zo een kleine honderd cursusmappen op
maat samengesteld. Dat bestel- en productieproces verloopt
volledig via de drukwerkportal van Dekkers van Gerwen. Samen
met Paul Meister van de drukkerij werkte documentbeheerder
Roland Peters een efﬁciënt proces uit, dat zich in de loop
der jaren steeds verder heeft verﬁjnd. “Onze taalsecties zijn
verantwoordelijk voor de inhoud van het lesmateriaal. Ik scan
de door hen aangeleverde documenten op lay-out, maak er
een pdf van en zet ze in de portal. De taalsecties kunnen ze
daar vervolgens zelf bestellen”, legt Roland uit. Versiebeheer is
ontzettend belangrijk, benadrukt hij: “Een taal- of spelfout kan
hier écht niet, daar is iedereen heel alert op. Als er toch nog
ergens eentje wordt uitgevist, pas ik het document in de portal
meteen aan. Vanaf dat moment hebben alle nieuwe mappen
dan de correcte tekst. Zo zijn we altijd actueel en inmiddels
nagenoeg foutloos.”
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Even mailen

‘Papier blijft voor
ons onmisbaar:
schrijven helpt
enorm bij het
onthouden’

Als we Erika vragen naar haar ervaringen met de portal, begint
ze te lachen. “In 2017 is onze huisstijl veranderd. De planning
daarvoor was vrij strak, omdat we de nieuwe lijn in één keer
wilden doorvoeren. Het checken van proefdrukken en kleuren
verliep snel en soepel, voor de nieuwe visitekaartjes leverde
ik gewoon een Excel-sheet met gegevens aan. Ik moet eerlijk
bekennen dat ik zo nog steeds werk. We hebben niet veel
corporate drukwerk meer nodig, dus als ik dan eens iets nodig
heb, stuur ik liever een mail dan dat ik via de portal bestel. Ze
hebben me er nog nooit op aangesproken, dus ik neem aan dat
het wel goed zit.”

Weten wat je wilt
Voor organisaties die ook met een portal willen gaan werken,
heeft Roland één belangrijk advies: “Zorg dat je duidelijk
voor ogen hebt wat je wilt bereiken, voordat je de portal gaat
inrichten. Van een logische mappenindeling en een slimme
codering van je documenten heb je later veel proﬁjt. Als wij
onze bestellingen doen, weten ze bij Dekkers van Gerwen
meteen de speciﬁcaties: A4 of kleiner, enkel- of dubbelzijdig
printen, kleur of zwart-wit, geniet of niet. Dat zien ze allemaal
aan de code op het document. In het begin sprak ik Paul bijna
dagelijks, maar het proces werkt inmiddels zo soepel dat
we steeds minder contact hoeven te hebben. We hebben nu
grofweg 23 verschillende basismappen, daarvan worden er
18 door BVG Fulﬁlment (onze dochteronderneming, red.) in
elkaar gezet. Zij beheren ook de voorraad hiervan. De rest is
zo speciﬁek dat we het zelf doen”, vertelt hij.

1JǪXǲȥJȦȢ[ȥǶ'ȕȽTUȧǪǾȣQǫJȡIǪǴȜȪNSǧ

‘Van een logische
mappenindeling in de
portal en een slimme
codering heb je later
veel proﬁjt’
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BVG

Onze buren van BVG Fulﬁlment verzamelen en verzenden
alles wat klanten willen

Handige
extra
handjes

Magazines sealen, lesmappen samenstellen,
doosjes vouwen, grasmaaiers bezorgen – je
kunt het zo gek niet bedenken of BVG Fulﬁlment
krijgt het voor elkaar. Deze 100% dochter van
Dekkers van Gerwen ontzorgt haar klanten in de
meest brede zin van het woord. “We pakken zelfs
taarten of confetti in, als de klant dat vraagt.
We zijn een verlengstuk voor alle handmatige
nabewerking.”
Betrouwbare, ﬂexibele mensen; dankzij hen kan
BVG zoveel voor zijn klanten betekenen, vindt
bedrijfsleider Francois de Goey. “Het merendeel
van onze klanten komt via Dekkers van Gerwen.
Zij sluizen hun drukwerk linea recta door
naar ons, om het te laten opslaan, inpakken
en/of verzenden. De hoeveelheid werk die wij
binnenkrijgen, verschilt enorm per dag, soms
zelfs per uur. Omdat we werken met een trouw
groepje vaste oproepkrachten, kunnen we snel
inspelen op die steeds wisselende vraag.
We kunnen écht op ze rekenen, zelfs op hele
korte termijn. Als een klant belt dat hij met
spoed iets uit ons magazijn nodig heeft, is er
altijd wel iemand die direct in de auto stapt.”

Automatiseren waar het kan

‘Er zijn nou eenmaal
geen machines
die kaartjes op
appeltaarten prikken’
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Michael van Lijssel is de technische man bij BVG:
“In de twaalf jaar dat ik hier werk, hebben we
een ﬂinke automatiseringsslag gemaakt. Het
wire-o binden van drukwerk wordt bijvoorbeeld
steeds verder geautomatiseerd. Ook het vullen
en sealen van enveloppen gebeurt steeds vaker
machinaal.” Toch blijft voor het merendeel van de
klussen ouderwets handwerk nodig. “Er bestaan
nou eenmaal geen machines voor het vullen van
dozen met ballonnen en confetti, het prikken
van kaartjes op appeltaarten, of het leggen van
koekjes in hooi”, grinnikt Francois. “Bij zulke
klussen komt het toch op mensen aan. Ik ben er
trots op, dat het ons vrijwel altijd lukt om aan de
vraag te voldoen.”
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Drukwerkportal bracht GGZ Oost Brabant eenheid, overzicht en efﬁciëntie

‘Een speeltuin
waarin niks
mis kan gaan’
Het begon jaren
geleden met de vurige
wens om overzicht en
eenheid te creëren in de
enorme wildgroei aan
folders die er binnen
GGZ Oost Brabant
was ontstaan. Hoofd
Communicatie Vivianne Viguurs nam haar
overenthousiaste collega’s niets kwalijk,
maar greep toch in: “Het hele proces kon
zóveel efﬁciënter. De portal van Dekkers
van Gerwen hielp ons bij het uitzuiveren
en stroomlijnen van alle communicatie, het
scheelt een hoop tijd en ergernis.” Ze kijkt
uit naar de nieuwe versie van de portal die
in ontwikkeling is: “Het is als een speeltuin
die steeds groter wordt, maar zo is ingericht
dat er niks mis kan gaan.”

D k
Drukwerkportal
k
t l
Drukwerkportal
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Met vier vrij zelfstandig opererende locaties kwam het
voorheen nog weleens voor dat er binnen GGZ Oost Brabant
vier verschillende folders over dezelfde behandeling
circuleerden. “Iedereen communiceerde op zijn eigen manier –
vierdubbel werk dus. De informatie in de folders was bovendien
niet overal hetzelfde en de interpretatie van de huisstijl
evenmin. Dat moest echt beter.”

Eén kanaal voor al het drukwerk
Samen met Dekkers van Gerwen bracht haar afdeling orde
aan in de chaos. De portal bleek daarvoor een perfect middel.
“Nu hadden we één digitaal kanaal voor al het drukwerk; één
plek waar alle brondocumenten bewaard, geactualiseerd
en besteld konden worden”, vertelt adviseur digitale media
Ton Rutten. “Briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, folders
– alles is geïnventariseerd en waar mogelijk vereenvoudigd.
De verschillende kleuren per locatie zijn geschrapt, voortaan
gebruiken we één kleurenpalet. Ook folders zijn zoveel mogelijk
samengevoegd. Het bespaarde duizenden euro’s.” Als één
medewerker het brondocument in de portal actualiseert,
proﬁteren alle gebruikers daar meteen van. “Wie bijbestelt,
heeft zo dus altijd de laatste versie”, vertelt hij. “Voor alle

Niet het drukwerk staat
centraal, maar onze
gezamenlijke behoefte
om zo efﬁciënt mogelijk
te werken.”
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producten in de portal zijn vooraf prijsafspraken gemaakt.
Aan het einde van de maand ontvangt onze afdeling Inkoop
een verzamelfactuur voor al het geleverde drukwerk. Ook dat
scheelt tijd.”

Zelf vormgeven
De enorme bezuinigingen die in de zorg zijn doorgevoerd,
maken de portal nog waardevoller. “Onze verantwoordelijkheid
als afdeling Communicatie is totaal veranderd: vroeger waren
we uitvoerend, nu helpen we collega’s hun communicatie
zelf te organiseren”, legt Vivianne uit. “Dat doen we door
duidelijke kaders te scheppen en collega’s zo praktisch
mogelijk te faciliteren; onder andere via de portal. Zo kunnen
ze nu zelf uitnodigingen maken, op basis van drie ontwerpen.
Volgend jaar, als onze huisstijl is geactualiseerd en de portal is
uitgebreid, willen we nog een stap verder gaan. Medewerkers
kunnen dan binnen kaders ook zelf nieuwsbrieven gaan
vormgeven.”
Vivianne verwacht dat de portal straks ook gebruikt gaat
worden voor vormgeving zónder dat het resultaat geprint of
gedrukt wordt. “Digitaal delen wordt steeds belangrijker. Dat
Dekkers van Gerwen deze dienst desondanks gewoon aanbiedt,
zegt iets over hun kwaliteit om out of the box te denken. Niet
het drukwerk staat centraal, maar onze gezamenlijke behoefte
om zo efﬁciënt mogelijk te werken.”
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Paul Meister bouwt aan een uitbreiding van de portal,
die eind 2018 wordt getest

‘Dat we zelf bouwen,
geeft ons én klanten
extra vrijheid’

Paul Meister

Drukwerkportal
D
k
k
t l
Drukwerkportal

“De basis van elke portal is hetzelfde: een online systeem waarin klanten
orders afroepen voor ongewijzigde herdruk, of voor dynamische artikelen
zoals visitekaartjes. Wil een klant meer? Dan bekijk ik samen met een
programmeur wat de mogelijkheden zijn. In de nieuwe versie van de
portal die we momenteel ontwikkelen, verwerken we alle feedback die
we de afgelopen jaren van klanten kregen. Omdat we alles in eigen beheer
maken, kunnen we perfect aansluiten bij hun wensen. Wil een klant
bijvoorbeeld werken met pulldown menu’s, of mogen gebruikers zelf
content invoeren? Moeten ze verschillende aﬂever- en factuuradressen
kunnen kiezen? Die keuzes zijn er straks allemaal.

24/7 opmaken en bestellen
Ook de mogelijkheden voor vormgeving worden in de nieuwe versie
verruimd. “Wij voeren per klant kaders in – denk aan het lettertype, het
formaat van koppen, een beeldbank met foto’s – en daarbinnen kunnen
mensen bijvoorbeeld zelf een nieuwsbrief opmaken. Dat kan dus 24/7,
heel prettig voor een zorgorganisatie als GGZ Oost Brabant, waar mensen
ook ’s avonds en ’s nachts werken.”
Het duurt nog even voor de nieuwe mogelijkheden beschikbaar zijn.
“Honderden klanten werken ermee, dus we willen alles eerst goed testen.
Daar beginnen we aan het einde van het jaar mee. Als alles goed werkt,
gaan we zo spoedig mogelijk uitrollen.”
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Vloerengigant Tarkett omarmt Cradle tot Cradle
en stimuleert anderen hetzelfde te doen

’

5118020 DEK Smart Magazine nov. 2018 3.indd 14

23-11-18 15:33

TARKET

15

“Ho even… Weten we dit écht heel zeker?” Marketing director
Anette Timmer van Tarkett geeft ruimhartig toe dat die
gedachte door haar hoofd schoot, toen de top van het
voormalige Desso zijn plannen bekend maakte – en ze was
beslist niet de enige. In 2008 besloot het bedrijf het roer
volledig om te gooien: in 2020 zou het complete assortiment
volgens de Cradle to Cradle-principes geproduceerd moeten
worden. Een principiële en ingrijpende keuze, die wonderlijk
snel door medewerkers werd omarmd. Ook Anette ging om.
“Deze manier van werken is enorm inspirerend.”
Al voordat het van oorsprong Osse Desso in 2015 werd overgenomen door Tarkett,
had het een indrukwekkende staat van dienst. De producent van tapijttegels,
kamerbreed tapijt en kunstgras is actief in meer dan 100 landen en mag klinkende
internationals als ABN AMRO, Akzo Nobel, Porsche, Procter & Gamble, Nestlé en de
VN tot haar klanten rekenen – zelfs de grasmat in het wereldberoemde Wembley
Stadion komt van Desso. En dan hebben we het nog niet over de consumententak.
Het is nogal wat, als zo’n multinational besluit volgens de Cradle to Cradle-ﬁlosoﬁe te
gaan werken.
Herinner jij je het moment nog dat de top dit besluit bekend maakte?
“Oh, zeker! Ik werkte amper een jaar bij het bedrijf toen Desso zich losmaakte van
moederbedrijf Armstrong, om zelfstandig verder te gaan. Het voelde alsof we een
totaal nieuw bedrijf begonnen, heel spannend. In die periode bezocht onze CEO een
lezing van Michael Braungart, de Duitse grondlegger en oprichter van het Cradle to
Cradle-instituut. Hij stelt dat bedrijven afval moeten gaan zien als grondstof en dat
we onze producten zo moeten maken dat ze volledig kunnen worden hergebruikt.
Onze toenmalige CEO was enorm geïnspireerd en overtuigde de rest van het
management ervan dat hier onze toekomst lag.”
Dat is niet niks. Wat was de argumentatie hiervoor?
“Om ons heen kregen steeds meer bedrijven aandacht voor duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die ontwikkeling had ook onze interesse,
maar we wilden méér doen dan alleen wat mooie acties voor de bühne. Cradle to
Cradle dringt door tot de kern: het gaat er niet om dat je de schadelijke effecten
van je bedrijf bepérkt, je wilt überhaupt geen schade veroorzaken. Vijf elementen
staan centraal in deze ﬁlosoﬁe: gezonde materialen, hergebruik van materialen,
verantwoord waterbeheer, hernieuwbare energie en sociale rechtvaardigheid. Je
hoeft je verbruik dus niet perse te minderen, als het maar schoon, verantwoord en
herbruikbaar is. Fascinerend, toch?”
Anette Timmer
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‘Deze ﬁlosoﬁe is een
fantastische manier
om je innovatieproces
te stimuleren’

Absoluut. Hoe reageerde de werkvloer daarop?
“Het idee is natuurlijk hartstikke inspirerend, maar we beseften allemaal hoe
ingrijpend deze keuze was. Het betekende dat we onze producten vanaf de tekentafel
moesten herbezien: wat waren de grondstoffen, hoe werden ze verwerkt, hoe
konden we ze recyclen? In die eerste overleggen dacht ik regelmatig: waar zijn we
aan begonnen? Maar we ontdekten al snel dat deze ﬁlosoﬁe een fantastische manier
is om innovatie te stimuleren. De stip aan de horizon is duidelijk, dat werkt erg
stimulerend. Het duurde niet lang voordat iedereen om was.”
Wat was de grootste uitdaging?
“Dat was toch wel het identiﬁceren van alle grondstoffen die in onze producten
zaten. Het vergde enorm veel detailkennis, tot op molecuulniveau, waarvoor we de
kennis van onze leveranciers nodig hadden. Neem bijvoorbeeld onze tapijtruggen: zij
waren van bitumen gemaakt, een afvalproduct uit de olie-industrie. De samenstelling
is daardoor niet constant en bovendien en niet geschikt voor recycling volgens de
Cradle to Cradle principes. Als alternatief daarvoor introduceerden we in 2010 onze
polyoleﬁn-based Ecobase Backing. Het materiaal kan volledig uit elkaar worden
gehaald en gereycled. Dat is heel wat, als je weet dat in één tegel meer dan 100
verschillende ingrediënten zitten. De EcoBase backing leverde ons een gouden Cradle
to Cradle certiﬁcaat op; en op het gebied van material health kreeg het zelfs een
platina beoordeling – het hoogst haalbare niveau.”
Hoe reageerden jullie leveranciers op al die extra vragen en eisen?
“Niet iedereen kon erin mee, daarom hebben we van sommige leveranciers
afscheid moeten nemen. Maar veruit de meesten grepen het aan om hun eigen
bedrijfsprocessen te verbeteren. Zo is Dekkers van Gerwen echt een partner op dit
gebied geworden. Ze drukten een brochure op papier met bloemzaadjes, dat klanten
na het lezen in de grond konden stoppen. En voor de lancering van de Ecobase
Backing gebruikten ze stone paper, dat voor 20% bestaat uit polymeer en voor
80% uit calcium (steen). Wie het boekje had gelezen, kon het aan ons terugsturen,
zodat wij het in de Ecobase Backing konden verwerken. Dat sluit helemaal aan bij de
Cradle to Cradle-gedachte: de waarde van de grondstoffen blijft behouden. In 2010
won Dekkers van Gerwen hier een award voor, het was wereldwijd het eerste zilver
gecertiﬁceerde C2C boekje. Dat is toch fantastisch?”
“Ook het partnership met AquaMinerals is een prachtig voorbeeld van hoe afval
uit de ene industrie een grondstof wordt voor een andere industrie. Zij leveren ons
gerecyclede kalk, die wordt teruggewonnen uit afvalwater.”
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Zijn jullie klanten ook enthousiast?
“Toen wij met Cradle to Cradle begonnen, was er in onze markt nog weinig over
bekend. Maar de laatste jaren zien we een enorme kentering ontstaan. De aandacht
voor duurzaamheid, gezondheid en welzijn is bijna mainstream geworden. Eindelijk
dringt het tot bedrijven door dat we iets moeten veranderen aan de manier waarop
wij produceren en consumeren. Door onze klanten onder andere aan te bieden
een leasecontract met ons af te sluiten, willen we ervoor zorgen dat tapijten naar
ons terugkomen voor hergebruik. Klanten vinden dat aantrekkelijk, zij zien er de
voordelen van in.”
Inspireert deze ﬁlosoﬁe jou ook op persoonlijk vlak?
“Zeker! Ik vind het sterk als bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
echt integreren in hun productplannen. Dan is het geen mooi marketingpraatje meer,
maar een intrinsieke wens om iets te doen voor onze overbelaste planeet. Datzelfde
zoek ik nu ook in andere merken. Ik merk dat de mode-industrie erg met dit thema
bezig is. Zo maakte ontwerpster Stella McCartney laatst een campagneﬁlm op een
vuilstort. Maar ook Ikea zet grote stappen.”
Zijn we op tijd met het redden van de aarde, denk je?
“Nou, ik hóóp het… Bij Tarkett doen we in elk geval wat we kunnen. We hebben nu
van alle producten volledig in beeld welke grondstoffen we moeten uitfaseren, welke
vervangen mogen worden als er een beter alternatief is, en welke helemaal oké zijn.
Wij zijn het derde grootste vloerenbedrijf ter wereld, we verkopen1.3 miljoen m2
vloeren per dag! We maken beslist een verschil. Wat mij hoop geeft, is dat de jongere
generatie echt anders naar de wereld kijkt. Jongeren zijn veel kritischer op bedrijven.
Neem zo’n jongen als Boyan Slat, die de plastic soep de wereld uit wil krijgen; dat
geeft moed! Maar we hebben nog heel veel werk te doen, we mogen zeker niet
achterover leunen.”

‘Veel leveranciers,
waaronder Dekkers
van Gerwen, grepen
deze ontwikkeling
aan om hun eigen
bedrijfsprocessen te
verbeteren’
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Portal bedient makelaars binnen Dynamis op maat

Veertig vestigingen,

één heldere lijn
in drukwerk

In 1993 besloten enkele lokale makelaarskantoren
in ons land hun krachten te bundelen en te gaan
samenwerken op het gebied van onderzoek,
marketing en opleiding. “Inmiddels zijn er dertien
partners met in totaal veertig vestigingen
en zeshonderd medewerkers bij Dynamis
aangesloten”, vertelt Marketing & Communicatie
Manager Manon Veldkamp. “Dekkers van Gerwen
zorgde ervoor dat we op een pragmatische manier
met al die vestigingen tot collectieve afspraken
voor drukwerk konden komen.”
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Dit jaar bestaat Dynamis 25 jaar, de naam is een begrip
geworden in de makelaardij. “Er was destijds echter best
wat lef nodig voor de oprichting van een nieuwe vereniging
van makelaars, naast het grote, al bestaande NVM”, vertelt
Manon. “Toch is er een duidelijk verschil: Dynamis is opgezet
als een samenwerkingsverband, niet iedereen kan lid worden.
Inmiddels zijn er zoveel partners aangesloten dat we bijna
een landelijke dekking voor elkaar hebben. Daar zijn we erg
trots op. Elke partner heeft zijn eigen werkgebied en zijn eigen
verantwoordelijkheden, maar wordt stevig ondersteund door
het coördinatiekantoor van Dynamis.”

Eenduidige, professionele uitstraling
Uniformiteit is een belangrijk uitgangspunt voor de samenwerking binnen Dynamis. “Het maakt niet uit met welke
Dynamis-partner je contact opneemt, je kunt altijd rekenen
op dezelfde kwaliteit. Onze partners hebben allemaal
gedegen kennis van de lokale markt, zorgen samen voor
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regionale diepgang én garanderen klanten een professionele
benadering”, legt Manon uit. “Onze gecoördineerde marketing
is een goed voorbeeld. Van briefpapier tot posters, van
gadgets tot exclusieve relatiegeschenken; er is één huisstijl
en één vormgeving waar iedereen gebruik van maakt.”

Ontzorgd
De contacten met Dekkers van Gerwen ontstonden bijzonder
genoeg op de raceﬁets. “Een van onze directeuren sport met
een medewerker van de drukkerij, hij vertelde over onze
wensen qua drukwerk. Zo is de samenwerking ontstaan.
Dennis van Zandbeek en Paul Meister van Dekkers van
Gerwen hebben goed meegedacht bij de bouw van onze
portal, het was echt maatwerk. Ik kon merken dat ze veel
ervaring hadden”, vertelt Manon. “Het resultaat is een
gebruiksvriendelijk portal, waarin onze partners sinds maart
heel gemakkelijk alle soorten drukwerk kunnen bestellen.
We worden hiermee echt ontzorgd.”

Uniformiteit is
een belangrijk
uitgangspunt voor
de samenwerking
binnen Dynamis
Manon Veldkamp
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DYNAMIS

‘24/7 bestellen en
geen verrassingen
achteraf’

Het bespaart
Dynamis én ons
een heleboel tijd
Dennis van Zandbeek

“Met zoveel partners en lokale vestigingen kun je je wel voorstellen
hoeveel verschillende soorten briefpapier, enveloppen en visitekaartjes
er binnen Dynamis in omloop zijn. Door in de portal een basis-lay-out
te plaatsen, die gebruikers vervolgens zelf kunnen vullen met de juiste
contactgegevens, zorgen we ervoor dat al het drukwerk op dezelfde
uniforme manier wordt opgebouwd. Als gebruikers een visitekaartje
bestellen, krijgen ze altijd eerst een preview via pdf toegezonden, die ze
moeten goedkeuren. Die extra check heeft Dynamis verplicht gesteld, om
geen discussie of problemen achteraf te krijgen. Stel dat je bijvoorbeeld
een webadres invult in een vrij veld, terwijl dat ook al in de template
staat. Dat soort foutjes haal je er dankzij die extra controle meteen uit.
Klanten kunnen dag en nacht via de portal bestellen, net als bij Bol.
com. Door ook de gemaakte prijsafspraken aan de portal te hangen,
kunnen wij elke maand overzichtelijke, voorspelbare facturen sturen. Het
was een hoop werk om al die informatie in te voeren, maar uiteindelijk
bespaart het Dynamis én ons een heleboel tijd. Verrassingen achteraf zijn
uitgesloten. Toch hebben we daarnaast nog vrijwel dagelijks persoonlijk
contact. De portal zorgt voor digitalisering en standaardisering, maar er
moet altijd ruimte blijven voor uitzonderingen.”
Dennis van Zandbeek, calculator
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CRADLE TO CRADLE

We geloven in deze manier van
drukken, waarbij we letterlijk
goed zijn voor het milieu.

Drukwerk dat góed
is voor de wereld
Vrijwel alle organisaties houden zich tegenwoordig bezig met de vraag
hoe ze de aarde minder kunnen belasten. Met onze Inﬁnite Paper Products
gaan wij nog een stap verder: deze manier van drukken is zelfs góed voor
de wereld.

Daarom streven wij ernaar
om in 2020 van Inﬁnite Paper
Products onze grootste
productlijn te hebben gemaakt,
die verantwoordelijk is voor meer
dan de helft van onze productie.

Naast Printing on Demand, Variable
Data Printing en MyDvG is Inﬁnite
Paper Products de volgende slimme
innovatie van drukkerij Dekkers van
Gerwen.

Natuurlijk zijn we er trots op dat wij de eerste en enige drukkerij in de
Benelux zijn met een volledig circulair drukwerkassortiment. We nemen de
rol van kartrekker al tien jaar met plezier op ons, maar het zou nog beter
zijn als dit de nieuwe norm voor drukwerk wordt. Onze productlijn Inﬁnite
Paper Products heeft al sinds 2014 het zilveren Cradle to Cradle-certiﬁcaat.
Dit betekent dat we kunnen aantonen dat we alle materialen op een veilige
en gezonde manier inzetten, duurzame energie gebruiken, verantwoord
omgaan met proceswater, materialen hergebruiken én sociaal verantwoord ondernemen. Door alleen gebruik te maken van gerecycled
papier, sparen we waardevolle bossen, houden we de emissie laag en
verkleinen we de afvalberg: al het gebruikte papier keert in principe
weer terug in de materiaalkringloop. Daarnaast zijn alle grondstoffen
goedgekeurd door onderzoeksinstituut EPEA op het gebied van milieu- en
gezondheidseffecten. Er worden dus geen giftige stoffen gebruikt en alle
inkt is 100% biologisch.

Breed scala aan mogelijkheden
De lijn Inﬁnite Paper Products is met
name geschikt voor zakelijke afnemers
Dekkers van Gerwen
en toepasbaar voor een breed scala
Infinite Paper Products
aan producten: brochures, folders,
boeken, duurzaamheidsrapporten,
jaarverslagen, mailings, personeelsbladen, omslagmappen en nieuwsbrieven – allemaal kunnen ze worden
geproduceerd op circulaire wijze. Ondernemers die voor Inﬁnite Paper
Products kiezen, onderstrepen met hun drukwerk aantoonbaar hun
duurzame ambities en resultaten. Wij streven ernaar om van Inﬁnite Paper
Products onze grootste productlijn te maken, in 2020 hopen we meer dan
de helft van ons drukwerk met deze lijn te produceren.
LICENSED MARKS:

Cradle to Cradle Certified™ Silver

THE LICENSED MARKS IDENTIFIED ABOVE MAY BE LICENSED TO:
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Met Inﬁnite Paper Products
ondersteunen wij u in uw streven
naar milieubewust ondernemen.
Inﬁnite Paper Products zien wij als
onderdeel van ‘modern drukken’ –
drukken waarbij we niet schadelijk,
maar juist goed zijn voor het milieu.

We geloven dat we onze
klanten kunnen blijven
bedienen door continu
te innoveren. We geven
gestalte aan ‘modern
drukken’ met behulp van
slimme innovaties op het
gebied van drukwerk.
Innovaties die onze klanten
helpen hun doelen te
bereiken en op hun beurt
weer hun klanten te helpen.

...dat is de gedachte achter
Cradle to Cradle® en dus achter
Inﬁnite Paper Products, de
nieuwe productlijn van drukkerij
Dekkers van Gerwen.
Alle grondstoffen in het product
kunnen dus opnieuw gebruikt
worden door mens en natuur,
waardoor ze altijd hun waarde
blijven behouden!

FOR THE BELOW LISTED CERTIFIED PRODUCTS ASSOCIATED WITH THE NAME:

Only the following products are considered Certified Product(s)
within the scope of this certification and the associated
Trademark License Agreement:

Cradle to Cradle Products Innovation Institute
ISSUE DATE

CERTIFICATION #

2953

14 September 2016

EXPIRATION DATE

7 December 2018

LEAD ASSESSMENT BODY:
EPEA GmbH

Infinite Paper Products

Specific range of printed paper produced by Dekkers van
Gerwen.The certified product range consists of printed paper
packaging composed out of assessed materials (paper, ink,
coating, glue and binders).
Two paper types
Ink: offset printing inks Black, Cyan, Magenta, Yellow
Glue
Water based coating
Cotton thread
Metal binder

Producten waarvan de
grondstoffen oneindig
herbruikbaar zijn, zij het
in nieuwe producten, zij
het als voeding voor de
natuur...

Certified under Version 3.1 of the Cradle to Cradle Certified™ Product Standard
Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of the C2CPII Trademark License Agreement and Trademark Use Guidelines.
Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Meer weten?
Ons verhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor
Nederland circulair! onderzoekt MVO Nederland de meest innovatieve,
inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair
ondernemen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw drukwerk?
Neem dan contact met ons op.

“Voor innovatie is lef nodig.
Dekkers van Gerwen durft
het aan om met klanten en
leveranciers de dialoog te
starten over de mogelijkheden
van duurzaam drukken.”
Hein van Tuijl, directeur EPEA Nederland
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... goed voor mensen vanwege
de eerlijke omstandigheden
waaronder de producten
geproduceerd worden en
goed voor onze klanten.
Die hierdoor een nieuwe
stap kunnen zetten op
het gebied van
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen.

Goed voor de natuur
door het gebruik van de
juiste grondstoffen en
verantwoorde omgang
met water en energie...

Het uitgangspunt voor Inﬁnite Paper
Products was een productlijn ontwikkelen
die in alle opzichten helemaal goed is.
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RECENTE PRODUCTIES

Uitnodiging P&V
Voor design-hotspot, Pompen
en Verlouw Now mochten we
voor de opening een bijzondere
uitnodiging maken, gedrukt
op Muskat Grey met PMS en
koperfolie.
Concept en vormgeving door
Inopdrachtvan, Roel vaessen.

Bidbook
In opdracht van de Gemeente
’s-Hertogenbosch hebben we een
complex bidbook gemaakt voor
de spoorzone ’s-Hertogenbosch.
Ontwerp: studio Daad.

Kunstboeken
Voor Galerie Jan van Hoof
‘s-Hertogenbosch hebben
we 3 kunstboeken gemaakt:
Jeroen Allart (ontwerp Jeroen
Allart), Sarah van der Pols
(ontwerp Schoot vormgeving)
en L.J.A.D. Creyghton
Ontwerp L.J.A.D. Creyghton.

Kaart
Voor Bernardus Golf hebben wij o.a. de drankkaart
mogen drukken. Heel bijzonder hierbij is dat we de
houten drager ook in full colour bedrukt hebben.
Concept en vormgeving is gedaan door Bluemonque.
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Opnieuw naar de beurs
In november ging Dekkers van Gerwen wederom naar de
beurs – de maatschappelijke beursvloer om precies te zijn.
Op een maatschappelijke beursvloer worden bedrijven die
iets willen betekenen voor de samenleving, gekoppeld aan
maatschappelijke organisaties met een hulpvraag.
Wij helpen stichtingen, verenigingen en
burgerinitiatieven met een wens
op het gebied van drukwerk
graag vooruit, vandaar dat we
ook dit jaar weer aanwezig
waren. Meer weten over de
matches die zijn gemaakt?
Zie beursvloerdenbosch.nl en
stichtingmbodordrecht.nl/
beursvloer.

Duurzaam recreëren
Op 12 november nam Dekkers van Gerwen deel
aan een event over duurzaam ondernemen voor
recreatiebedrijven. De insteek van het event
was heel praktisch, wij lieten ondernemers in de
leisure-branche zien hoe zij de effecten van de
klimaatverandering tegen kunnen gaan door te
kiezen voor duurzaam drukwerk.

Wist u wel dat u een sprankel bent?
Heel, heel diep van binnen zijn we allemaal sprankeltjes
De bomen, de dieren, de mensen
We horen bij elkaar en elk sprankeltje telt mee
Maar als sprankeltjes op aarde wonen, vergeten ze dat soms...
Allemaal samen mogen we de aarde een beetje mooier en ﬁjner maken
totdat we weer teruggaan naar de gouden zee
Met veel plezier produceerden wij het prentenboek Sprankel, dat kinderen
een prachtige kijk biedt op ons leven op aarde én wat daarna komt. Het is een
schitterend geboortecadeau, maar past ook goed bij een afscheid. “Een staaltje
kwaliteit! Ik ben er trots op dat ik overal mag vermelden dat het duurzaam
gedrukt is”, schreef auteur Monique van der Zanden ons. Wij sprankelen een
beetje van zo’n mooi compliment…
Sprankel kost € 14,95 en is te koop via www.lichtvertelling.nl

Kofﬁe drinken voor het goede doel
Op 5 februari 2019 voeren wij binnen onze drukkerij een bijzonder
kofﬁemoment in. Op initiatief van het Vicki Brownhuis, de ontmoetingsplek
voor volwassenen en kinderen die geraakt zijn door kanker, staan we op
die dag even stil bij deze ziekte en de impact ervan op onze medewerkers.
Iedereen kent wel iemand met kanker, de steun van anderen – ook op het
werk – is in zo’n situatie onmisbaar.
Het Vicky Brownhuis wil zoveel mogelijk
bedrijven, verenigingen en particulieren
uitnodigen hier op 5 februari even de tijd voor
te nemen. Daarom hebben ze speciaal voor deze
dag een kofﬁekit samengesteld. In de kit zitten
tien kofﬁebekers, (Vicki) brownies en servetjes,
informatie over het Vicki Brownhuis én een collectebus. Doet u ook
mee? De kit kost € 100,- voor bedrijven, € 50,- voor verenigingen en
€ 20,- voor particulieren. Bel 073-614 85 50 of mail uw gegevens naar
kofﬁeochtend@vbrownhuis.nl.
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Ontdek Offset drukwerk
Voor mooie boeken, brochures, catalogi en folders is offset
drukwerk nog steeds onmisbaar. Laat u verrassen door onze
spraakmakende eindproducten!
Ontdek Cradle to Cradle® gecertificeerd drukwerk
Cradle to Cradle® gaat verder dan duurzaamheid. Cradle to Cradle®
gaat uit van 100% goed ipv minder slecht. Dekkers van Gerwen
is de eerste drukkerij in de BeNeLux met een Cradle to Cradle®
certificaat.
Ontdek Digitaal drukwerk
Kleine oplage maar wel van topkwaliteit?
Met ons digitaal drukwerk kan het!
Ontdek Printing on Demand (POD)
Grote voorraden drukwerk zijn vaak niet meer nodig dankzij
onze nieuwste druktechnieken, eventueel gekoppeld aan
online applicaties.
Ontdek ons online bestelportaal
Veel van uw drukwerkzaken kunt u zelf regelen en beheren via
ons online bestelportaal ‘MyDvG’.
Ontdek Voorraadbeheer
Uw (gedrukte) materialen kunnen wij voor u in voorraad houden.
Met uw eigen inlog op ons bestelportaal kunt u beheren, afroepen
en bijbestellen.
Ontdek Fulfilment
Wilt u dat uw gedrukte materialen uw doelgroep in perfecte staat
bereiken? Laat ons dan ook de handling en fulfilment doen,
wel zo gemakkelijk!

creators in printing
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