
Werken aan betere tijden 

 

Nog anderhalve maand te gaan en we sluiten het jaar 2010 af. Die 

zes weken zijn van groot belang, want de ervaring leert dat de 

machines nu vol bezet dienen te draaien.  

 

Wanneer je in deze korte dagen terugblikt, is het interessant om te 

kijken naar de verwachtingen die we begin dit jaar hadden. Ik zag op 

YouTube nog eens de filmpjes die we maakten ter ondersteuning van 

ons Jaarverslag. De rode draad door de interviews met zes van onze 

leden is dat 2009 voor hen een rampjaar was, maar de verwachtingen 

voor 2010 waren hoog gespannen. Ik kom daar dadelijk op terug.  

 

Juist vorige week maakte het CBS bekend dat de Nederlandse 

economie dit kwartaal kromp. Na vier kwartalen van groei is de 

Nederlandse economie in het derde kwartaal van dit jaar met 0,1 

procent ingezakt ten opzichte van de periode april - juni. Op jaarbasis 

is gelukkig wel sprake van een plus van 1,8 procent. 

 

Dames & heren, 

U merkt het. We kunnen niet om de macro-economische cijfers heen. 

De cijfers wijzen wel op herstel, maar een herstel dat vooralsnog 

fragiel is.  

 

In de communicatie-industrie is de concurrentie heftig. De keuze voor 

drukwerk is niet langer een automatisme. Het is voor u geen nieuws 

dat de veranderende markt onze productieketen zwaar trof. 

Adverteerders herschikten hun budgetten. Tijdschriftuitgevers zagen 

de oplage en de omvang van hun titels dalen, met alle gevolgen van 

dien voor de drukkers en afwerkers van periodieken. Bovendien 

winnen digitale media terrein. Zij pakken een deel van de markt die tot 

het domein van de papieren media behoorde. 

 

Het verlies aan arbeidsplaatsen is dan ook geen incident, maar het 

gevolg van de structurele veranderingen die de bedrijfstak ondergaat. 

De honderden arbeidsplaatsen die alleen al afgelopen kwartaal 

verloren gingen, vormen daar het trieste voorbeeld van. Het is 

exemplarisch voor de neergaande trend die de grafische bedrijfstak 

op dit moment kenmerkt. Ter illustratie recente cijfers van het GBF. 
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Op 1 januari dit jaar werkten er in totaal 32.252 mensen in de 

bedrijfstak grafimedia. Eind oktober waren dat er nog 29.000.  

 

Dit betekent natuurlijk niet het einde van onze branche in Nederland, 

maar feit blijft dat bedrijven en werknemers buitengewoon hard zijn 

geraakt. 

 

*** 

 

Het afgelopen decennium investeerde de grafische industrie in 

digitalisering en automatisering van de productie. Die vernieuwingen 

kennen een keerzijde. Het mondde uit in een overschot aan 

productiecapaciteit. Bij de krimpende markt voor drukwerk, 

resulteerde dit in een permanente prijsdruk met als gevolg het zeer 

forse verlies aan bedrijven en dus werkgelegenheid. 

 

Deze ontwikkeling is niet uniek voor Nederland. In vrijwel alle 

Europese landen zien we een soortgelijke trend. Volgende week vindt 

in Brussel een werkconferentie plaats over het thema ‘sociaal 

verantwoord herstructureren’. Bijna 150 mensen uit heel Europa 

meldden zich al aan. Het KVGO investeerde veel tijd en energie in de 

bijeenkomst. Dankzij alle inspanningen staat de grafische industrie in 

Europa op de politieke kalender van de Europese Commissie. 

Gastspreker is Lásló Andor, de Europese Commissaris voor de 

Arbeidsmarkt. Mike Hopkins van Intergraf gaat straks dieper in op de 

inhoud van de resultaten van het onderzoek komende dinsdag in 

Brussel officieel wordt gepresenteerd. 

 

De bijeenkomst, het onderzoek, het verwachte groene licht voor 

overleg tussen de grote bedrijven en de ‘toolkit’ die daar aan de orde 

komen, moeten mede leiden tot concrete inspanningen om de 

gevolgen van de veranderingen binnen het eigen bedrijf en onze 

bedrijfstak op te vangen. Begin 2011 organiseren we onder leiding 

van Jan Adriaanse vier bijeenkomsten voor onze leden. Hierin laten 

we concreet meebeleven hoe je als bedrijf de ‘toolkit’ het beste kunt 

inzetten. U hoort daar meer over. 

 

*** 
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Het KVGO spant zich, vaak in nauwe samenwerking met de sociale 

partners, ook in Nederland tot het uiterste in om de gevolgen van het 

verlies aan werkgelegenheid voor de betrokken medewerkers tot een 

minimum te beperken. Binnen het Mobiliteitscentrum C3 wordt 

geprobeerd medewerkers die zijn ontslagen te scholen en te 

begeleiden naar nieuw werk. Bij het Mobiliteitscentrum hebben zich 

tot nu toe circa vijfduizend mensen aangemeld die op zoek zijn naar 

werk binnen en buiten de branche. 

 

Hoe is de situatie nu? Ondanks de teleurstellende CBS-cijfers 

constateren wij dat de dalende lijn wat betreft omzetten aan het 

afzwakken is. Dat kan ook bijna niet anders na de deconfiture van de 

afgelopen maanden. Maar we zien ook de prijs van papier stevig 

stijgen. Gezien de flinterdunne marges kan ik me niet voorstellen dat 

onze leden deze prijsstijgingen niet doorberekenen. 

 

We moeten reëel zijn en ontwikkelingen met een open oog blijven 

analyseren. Hoe hard het ook klinkt en hoe dramatisch het is voor 

degenen die het treft, sanering is onontkoombaar en op termijn goed 

voor hen die de slag weten te overleven. 

 

*** 

 

De terugloop in werkgelegenheid en aantal bedrijven heeft uiteraard 

zijn weerslag op de financiën van onze vereniging. Toch presenteert 

het bestuur voor 2011 een sluitende begroting. Onze penningmeester 

Ed van Breene heeft zich wegens faillissement van zijn bedrijf moeten 

terugtrekken uit het bestuur. Fons Bakkes zal daarom straks de 

begroting en ons voorstel Contributiebesluit 2011 toelichten.  

 

Bij onze ramingen maken we gebruik van een aantal aannames. Het 

CPB schat de stijging van de consumentenprijsindex op twee procent. 

Bij de vaststelling van het contributietarief gaan we uit van een zelfde 

percentage. Het aantal ledenbedrijven zal door fusies, integraties, 

faillissementen en bedrijfsbeëindigingen naar verwachting dalen met 

2,5 procent.  

 

Daar staan zaken tegenover. Door werving onder de traditionele en 

onder nieuwe doelgroepen is de verwachting dat de aanwas van 

nieuwe leden zo’n één procent bedraagt. Per saldo daalt daarmee het 
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aantal lidbedrijven met 1,5 procent. Het aantal werkzame personen bij 

onze ledenbedrijven daalt naar verwachting met 3,5 procent ten 

opzichte van begin 2010. Dit percentage hopen we ook weer met 

extra wervingsinspanningen terug te brengen tot twee procent. 

 

Wanneer dit scenario klopt komen de contributie-inkomsten uit op 3,9 

miljoen euro. Dit is twee procent lager dan de werkelijk gefactureerde 

contributie in 2010. In totaal rekenen voor 2011 op 4,71 miljoen euro 

aan inkomsten. Aan kosten denken we 4,69 miljoen uit te geven. 

Uiteindelijk resulteert dus een klein positief saldo van 19.000 euro. Bij 

deze omzet komt dat eigenlijk neer op een break-even begroting. 

 

Zo’n begroting noopt extra tot een voortdurend kritisch vragen naar de 

verhouding tussen kosten en baten. Zo stellen we voor geen 

financiële middelen ter beschikking te stellen aan de instandhouding 

van het Scheidsgerecht. In het verlengde daarvan ligt het voorstel om 

het Scheidsgerecht ook uit de leveringsvoorwaarden te schrappen. 

 

We kijken dadelijk terug op het Grafimedia Netwerk Evenement in 

Urk. Een bijeenkomt, met de bekendmaking van de winnaar van de 

Van Speijk Innovatieprijs Grafimedia voor Joh. Enschedé Stamps uit 

Haarlem met het ‘Postzegelboekje’.  

 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de opkomst met driehonderd 

bezoekers teleurstellend was. Uit gesprekken met leden is duidelijk 

dat dit niet is wat zij zoeken. Inhoud, opzet en uitvoering van het 

evenement brachten ons tot de conclusie dat we zo niet verder 

moeten gaan. 

 

*** 

 

Tijdens de Ledenraad in mei spraken we over de discussie in de 

bedrijfstak over de doorstart na faillissement. Dat vindt niet alleen in 

onze bedrijfstak plaats, maar in alle sectoren van de maatschappij. 

Een oplossing kan dan ook niet alleen voor de grafische bedrijfstak 

worden gevonden, maar voor heel ondernemend Nederland. De 

Nederlandse wet is op dit punt, onontkoombaar, het kader. Tegelijk is 

het duidelijk dat het thema ‘doorstart’ bij de toepassing van deze 

wetgeving emoties oproept. 
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Eerder dit jaar legde het KVGO de kwestie via VNO-NCW neer bij 

politiek Den Haag. Het KVGO doet een beroep op VNO-NCW en de 

politieke besluitvormers, het ministerie van Justitie en de Tweede 

Kamer, om de huidige wetgeving en de gevolgen die de toepassing 

daarvan heeft, kritisch te bekijken. Een belangrijk onderdeel daarbij is 

de ‘afkoelingsperiode’. Dit in navolging van Duitsland, waar de 

procedures om een faillissement af te ronden circa zes maanden in 

beslag nemen. 

 

Daarbij het volgende. Om lid te mogen worden van het KVGO moet 

een bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén enkel lid kan 

het bestuur vragen het lidmaatschap aan een onderneming te 

ontnemen. Uiteraard wel op basis van goed gefundeerde argumenten. 

  

 

*** 

 

Dames & heren, 

Een jaar geleden koos u mij tot voorzitter. Het bracht mij op 

onbekende paden die ik meestal met veel plezier afloop. Om er een 

paar te noemen: de contacten met PRN, het overleg in de keten, het 

DB van VNO-NCW en ook het eenmalige gasthoofdredacteurschap 

van Graficus vervul ik met veel genoegen. 

 

In bestuurlijke kringen valt mij op dat we nog veel werk te verzetten 

hebben rond de beeldvorming. Buitenstaanders zijn niet of nauwelijks 

op de hoogte van de vernieuwingen die zich in hoog tempo bij onze 

bedrijven en in de bedrijfstak voordoen en vinden ons daarbij ook nog 

wel eens te conservatief. 

 

Eén van onze doelen is dan ook het verbeteren van die beeldvorming. 

Uiteraard doen we dat niet alleen. Samen met partners in de keten 

zoals het Informatiecentrum Papier & Karton en de Stichting 

Papierrecycling Nederland spannen we ons in om het imago van de 

bedrijfstak, de individuele bedrijven en uiteraard van papier te 

verbeteren. Erik Timmermans, directeur van het Informatiecentrum 

Papier en Karton, vertelt straks wat zijn plannen zijn voor de promotie 

van papier en karton. 

 

*** 
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Bij vernieuwingen heb ik het niet alleen over technische en sociale 

innovaties. Aanpassen aan de realiteit van vandaag en vooral aan die 

van morgen vergt visie en hard werken. Beide eigenschappen zijn 

volop aanwezig bij de groep die boetseert aan het moderniseren van 

de afspraken rond de arbeidsvoorwaarden. Een bredere cao waarin 

plaats is voor alle medewerkers die actief zijn in de creatieve industrie 

is een absolute noodzaak. Richard van den Berg praat u bij over de 

stand van zaken van het project dat toekomstbestendige 

arbeidsovereenkomsten mogelijk gaat maken. 

 

*** 

 

Als uw voorzitter mag ik congressen bezoeken. Zo vond vorige week 

het ‘Media in Beweging’ congres plaats. Ik opende die bijeenkomst 

door de vraag die in 2007 op tafel lag opnieuw te stellen. ‘Hoe zorgen 

we ervoor dat de onze bedrijven over competente medewerkers blijft 

beschikken?’ Die vraag werd dus gesteld voor de crisis, voor de 

komst van de iPhone en voor de iPad. In korte tijd blijkt er veel te 

kunnen veranderen. 

 

Het toekomstscenario dat TNO destijds in opdracht van NUV, KVGO 

en GOC schetste, bestond uit een analyse van de verwachte 

verschuivingen in de communicatiewereld. Wint de virtuele, digitale 

wereld het van het fysieke, gedrukte product?  

 

Elke schematische indeling om grip op de werkelijkheid te krijgen kent 

zijn gebreken, maar de adviseurs van TNO konden niet anders dan 

constateren dat de lijnen zich minder eenduidig ontrollen dan destijds 

gesuggereerd. Wat blijkt is dat er gelukkig voor vele vormen van 

communicatie ruimte is. Er is niet één weg naar de toekomst. Vaak zit 

de kracht juist in het combineren van bestaande elementen tot iets 

nieuws. Duidelijk is dat we als onderneming dicht bij onze klanten 

moeten blijven. Daarbij is er veel is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan 

web2print, of andersom print2web met de QR-codes. 

 

*** 

 

De trend richting een veel verdergaande digitalisering van 

communicatie is onomkeerbaar. Daar proberen we samen met u zo 
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goed mogelijk op in te spelen. Dat doen we niet door ons af te zetten 

tegen bijvoorbeeld de IT-industrie of de bedenkers en bouwers van 

Tablet pc’s of van de e-readers, maar door uit te gaan van onze eigen 

kracht. De kracht van onze creativiteit, van drukwerk en van 

ondernemerschap in de communicatieketen. 

 

 

*** 

 

De vraag of papier blijft, is essentieel voor onze toekomst. Die vraag 

wordt overigens anders beantwoord naarmate je ouder bent. Onze 

blik op de toekomst wordt bepaald door onze eigen geschiedenis en 

ervaringen. De kinderen die nu naar de middelbare school gaan, 

weten niet beter of er zijn altijd computers geweest, zestig kanalen op 

de kleurentelevisie en mobiele telefoons. Dat ik mijn informatie op 

papier wil hebben, zegt niet dat dit ook voor mijn kinderen geldt als zij 

aan het werk zijn. De geschiedenis leert dat de toekomst er altijd 

anders uitziet dan je verwacht. 

 

Het marktaandeel van digitale media mag stijgen ten opzichte van 

druk en print, maar de totale markt voor druk- en printwerk vertoont 

mondiaal nogal altijd groei. En papier? Papier blijft, maar wel naast 

digitale media als onderdeel van de totale communicatie-industrie. Dat 

bleek vorige week duidelijk uit de toekomstanalyse van TNO 

 

*** 

 

Dames & heren, 

De hoop op betere tijden die onze leden begin dit jaar op de filmpjes 

bij ons Jaarverslag uitspraken is niet uit de lucht gegrepen. Bij de start 

van mijn voorzitterschap nam ik me voor zoveel mogelijk bedrijven te 

bezoeken. Ondanks de belabberde economie sterkten die bezoeken 

mij in de overtuiging dat - ik zeg het nogmaals - de huidige crisis niet 

het einde van de grafische industrie in Nederland betekent.  

 

Zeker zal onze bedrijfstak in de toekomst compacter zijn. Met minder 

bedrijven en met veel minder mensen. De ondernemingen die 

overleven zoeken naar de toegevoegde waarde die specialisatie kan 

brengen. Zij zijn actief aan de gang met het ontwikkelen en 

diversificeren van hun producten. Zij transformeren van 
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productiegerichte ondernemingen naar innovatieve, dienstverlenende 

bedrijven in de communicatiebranche of creatieve industrie. Daar 

verdienen in de toekomst een behoorlijk aantal goedgekwalificeerde 

mensen een gezonde boterham. 

 

Onze leden combineren het beste van twee werelden. Zij staan op 

een hecht fundament, gestoeld op vakmanschap, ervaring en 

bewustzijn van de grote culturele waarde van het gedrukte woord. 

Tegelijkertijd werken mensen in de branche met de laatste 

computertechnieken en gebruiken ze het web ter ondersteuning van 

hun productie.  

 

De behoefte aan informatie stijgt met de dag, maar is niet eenduidig. 

Een marketeer wil de ene keer direct mail in het hart van de 

doelgroep, de andere keer een full colour magazine met een oplage 

van vijf miljoen binnen een dag verspreid door heel Nederland, want 

een gedrukte boodschap communiceert beter dan een digitale! Onze 

leden leveren die diensten. Zij zoeken samen met hun klanten naar 

manieren waarop ze tot een optimale communicatiemix kunnen 

komen.  

 

Dat deed u in 2010. U zult dat ook doen in 2011, waarbij het KVGO u 

ondersteunt bij uw bedrijfsvoering waar mogelijk.  

 

Ik wens u daar alle wijsheid bij toe. Dank voor uw aandacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soest, 18 november 2010 

 

Toespraak van Cees Verweij, uitgesproken op donderdag 18 november 2010 voor de 

Ledenraad van het KVGO 

 

- Nb.: Alleen de gesproken tekst geldt 


