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Voor Richard Leloux staat het als een paal boven water dat de 
grafische bedrijfstak deel uitmaakt van de creatieve industrie. 
Leloux is ruim zeven jaar als bestuurder actief in de branche; 
als voorzitter en directeur van het A&O fonds Grafimedia en 
sinds april 2012 ook als voorzitter en directeur van het 
Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie (OCI).
“In deze sector heb ik geen wortels liggen. Dat hoeft zeker geen 
nadeel te zijn. Er is behoefte aan een nieuw soort zakelijkheid.”
Een buitenstaander is Leloux daarbij zeker niet. Al sinds 1995 is 
hij met enige regelmaat betrokken bij de bedrijfstak. Gesteund 
door het administratieve apparaat van GOC, maar vooral 
gedreven door zijn eigen enthousiasme, probeert hij op alle 
mogelijke manieren verbindingen te leggen tussen mensen, 
bedrijven en organisaties. OCI is daar het resultaat van. Het 
Fonds is een samenwerkingsplatform voor sectoren, branches, 
werkgevers en werknemers – inclusief zelfstandige professio-
nals (ZP’ers) – in de creatieve industrie.

Aan tafel
“We zien de wereld in hoog tempo veranderen. Onder druk van 
de crisis is iedereen gedwongen te handelen. Ik ben een positief 
denkend mens. Ik weet dat het gemakkelijk gezegd is, maar ga 
niet wachten op de kansen die mogelijk morgen komen. Creëer 
ze zelf. Neem de grafische industrie. Ik weet zeker dat er voor 
zowel grote als kleinere bedrijven toekomst is. Dan moet je niet 

terugkijken naar de roemrijke historie die achter je ligt, maar 
op zoek gaan naar de mogelijkheden die er liggen. Voor kleinere 
bedrijven liggen die vooral in samenwerking. Voor grotere 
bedrijven vooral in internationalisering.”
Richard Leloux loopt al te lang mee om te weten dat dit niet 
vanzelf gaat. Veranderingen moet je organiseren. 
“Het is belangrijk dat je bijvoorbeeld in Den Haag, maar zeker 
ook in Brussel, met de juiste mensen aan tafel komt te zitten. 
Grafische bedrijven hebben naar mijn overtuiging niets meer te 
zoeken in alleen de maakindustrie. Dat is het verleden. Wat ik 
constateer is dat deze bedrijven zich ontpoppen tot creatieve 
dienstverlener. Uiteraard zal een grote rotatiedrukker zich 
moeten profileren op kostleiderschap, maar tegelijkertijd 
produceren elders in dat bedrijf mensen teksten en beelden 
voor de tijdschriften die van de pers rollen. Als kleinere onder- 

Richard Leloux is voorzitter en directeur van het Ontwik-
kelingsfonds Creatieve Industrie OCI. “Voor mij staat het 
vast dat grafische bedrijven deel uitmaken van de creatieve 
industrie. Maar nog niet iedereen weet dat.”

Richard Leloux: ‘grafici zijn creatieve dienst verleners’

Wie is Richard Leloux?
Een rechtstreeks pad richting grafische 
bedrijfstak nam Richard Leloux (1960) 
zeker niet. Zo diende hij het land als 
beroepsmilitair en specialist zwaar 
transport. Op jonge leeftijd gaf hij 
leiding aan dienstplichtigen die onder 
andere voor de brandstof van de land- 
macht zorgden. Een mooie tijd, vindt 
hijzelf, maar niet iets om je hele leven 
te doen. Zijn interesse in personeels-
werk bracht hem via cursussen en 
opleidingen in de wereld van tuinbouw- 

veilingen. Hier werd hij actief voor de 
Dienstenbond CNV. Als bestuurder 
onderhandelde hij voor uiteenlopende 
bedrijfstakken over lastige thema’s en 
sloot hij honderden cao’s af. Tussen 
1995 en 1998 werkte hij namens 
Dienstenbond CNV in de grafische 
sector. Hij zette zich in voor het inter- 
nationale vakbondswerk om in 2005 
opnieuw zijn entree in de grafische 
industrie te maken. 
Behalve onderhandelaar namens  
het CNV was Leloux onder andere 

bestuurder van het Pensioenfonds 
Grafische Bedrijven (PGB) en voor- 
zitter van de stuurgroep Mobiliteits-
centrum C3. In september 2011 volgde 
hij Wim Visser op als voorzitter en 
directeur van het A&O Fonds Grafi- 
media. Richard is verder voorzitter en 
directeur van het Ontwikkelingsfonds 
Creatieve Industrie (OCI) en vicevoor-
zitter van Egin, een internationale 
netwerkorganisatie in onze bedrijfs-
tak op het gebied van opleidingen en 
arbeidsmarkt.
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neming moet je openstaan voor vernieuwingen. Je opereert in 
een vechtmarkt, maar moet voorkomen dat je door je klanten 
met je rug tegen de muur wordt gezet. Zoek de samenwerking 
met specialisten die bijvoorbeeld websites of app’s bouwen,  
die techniek inzetten om de brug te slaan tussen de papieren  
en digitale wereld of kijk eens naar de mogelijkheden van 
serious gaming.”

Doorslaand succes
Kansen creëren prima, maar Leloux wil zeker de ogen niet 
sluiten voor de negatieve gevolgen van de crisis.
“Binnen onze bedrijfstak hebben we – en met ‘we’ bedoel ik 
nadrukkelijk de werkgevers en werknemers samen – al vroeg 
gezocht naar mogelijkheden om mensen van werk-naar-werk 
te begeleiden. Het lijkt wel aardig om met een zak geld bij je 
baas de deur uit te lopen, maar de praktijk wijst uit dat dit 
zelden de weg naar een goede toekomst is. Omdat we als 
bedrijfstak optrokken, hebben we uit het Europees Sociaal 
Fonds voor omscholing en opleiding zo’n zestien miljoen euro 
weten los te krijgen. Mede daardoor was het mogelijk Mobili-
teitscentrum C3 te starten. Een doorslaand succes, waarmee 
de bedrijfstak ook bij het ministerie van SZ&W enorm scoort. 
Logisch, want C3 doet het veel beter dan het UWV en doet dat 
ook nog goedkoper dan de commerciële partijen.”

Motor aan de praat
Het Mobiliteitscentrum heet daarbij niet voor niets Centrum 
voor Creatieve Carrières.
“We hebben met Europees geld die motor aan de praat 
gekregen. Waarom zou je zo’n instrument dan niet breder 
beschikbaar stellen? Uitgevers bijvoorbeeld kijken zeer 
geïnteresseerd naar de mogelijkheden om onze kennis en 
vaardigheden naar hun eigen branche te vertalen. Daarmee 
verbreed je het draagvlak onder het Mobiliteitscentrum en 
verlaag je voor alle deelnemers de kosten. Ik mag graag in  
dat soort win-winscenario’s denken.”

Topsectoren
Het ministerie van Economische Zaken doet zaken met de 
vernieuwende topsectoren. De maakindustrie hoort daar niet 
bij, de creatieve industrie wel.
“Het werkt niet als je een topambtenaar opbelt en meldt dat je 
deel uitmaakt van de creatieve industrie. Dat moet je van 
onderaf opbouwen. Daar stop ik namens OCI dan ook veel tijd 
en energie in. Zo maken we sinds kort deel uit van click.nl, dat 
op 23 oktober van start ging. Die creatieve industrie trekt 
uiteraard vogels van allerlei pluimage. Wij concentreren ons op 

het netwerk media & ict, een van de zeven netwerken van  
click.nl. Dat is onze ticket naar Den Haag."

Analyse
Om de kosten te dekken vraagt OCI een relatief bescheiden 
bijdrage aan de deelnemende organisaties. 
“We zijn geen groot bureau met een zware overhead. Dat is 
helemaal niet nodig. Veel belangrijker dan geld is het bij elkaar 
brengen van goede ideeën en projecten. Neem de comfortabele 
cao waar het KVGO en de bonden voor de volle honderd procent 
achter staan. Aan zo’n moeilijk project begin je alleen als je ziet 
dat het voor je leden noodzakelijk is. Je probeert een stelsel 
van arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen dat toekomstbestendig 
is. Dat is ook een manier om midden in alle turbulentie een 
vorm van continuïteit op te tuigen.” 
Recent ging het Nationaal Platform Communicatie-industrie 
(NPCI) van start.
“Dit is voor mij opnieuw een bewijs dat organisaties aan het 
bewegen zijn en elkaar opzoeken. De oude instituties werken 
niet meer. Ze worden te duur, doordat het draagvlak versmalt. 
Deze initiatieven tekenen de periode van grote veranderingen 
waar we in zitten. Daarbij is het wel verstandig om je af te 
vragen hoeveel bestuurskracht je in elk idee wilt investeren. 
Voorlopig lijkt er bestaansrecht te zijn voor dit soort initiatieven 
naast elkaar. We zijn geen concurrenten en komen vanuit 
dezelfde analyse tot een breed scala aan antwoorden. De 
muren tussen allerlei bedrijven en organisaties vallen steeds 
meer weg. Je moet elkaar dan ergens op die vlaktes zonder 
muren wel tegen kunnen komen. Dat willen wij graag facilite-
ren. Uiteindelijk zullen die ideeën en initiatieven uitkristallise-
ren tot een netwerk van bedrijven en professionals die elkaar 
vinden op datgene wat hen bindt: hun werk in en passie voor  
de creatieve industrie.”  

Ontwikkelingsfonds Creatieve industrie
Volgens OCI kun je ondernemen niet alleen. Hoe creatief  
je ook bent. Kennis en ervaring uitwisselen, samenwerken, 
als één partij optreden bij financiering en onderzoek.  
Nooit meer in je eentje het wiel – opnieuw – uitvinden. 
Profiteren van elkaars kunde en kennis, deel uitmaken  
van een krachtig creatief collectief.
OCI lobbyt met andere A&O fondsen voor nieuw Europees 
geld na 2013. Ook zelfstandige professionals zouden daar- 
voor in aanmerking moeten komen. Ook kijkt OCI of er 
mogelijkheden zijn om universiteiten onderzoek te laten 
doen naar ontwikkelingen binnen de creatieve industrie.
Van OCI maken deel uit het KVGO, het Nederlands uitgevers-
verbond NUV, ZSO, FNV Kiem, CNV Media en Stichting CA-ICT.


