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Digitaal en Papier 

 

Dames & heren 

 

De Koppermaandagviering is een traditie die nog stevig in onze 

bedrijfstak is verankerd, maar houden tradities stand? 

 

Wij leven in een tijd van snelle veranderingen. Steeds snellere 

veranderingen: zoals die ooit al door de Maya’s werden 

voorspeld. 

 

De Maya’s zouden het einde der tijden op 21/12/2012 hebben 

voorspeld. Als dat zo was dan hadden we ons in 2012 veel 

zorgen kunnen besparen. Gelukkig is deze voorspelling alleen 

een voorspelling gebleken. En toch had iedereen het er eind 

vorig jaar over. Een hype, goed voor vele pagina’s tekst. 

 

Ik ben gaan googlen en zag, dat de meningen verdeeld waren 

dat 2012 een rekenfoutje was, want het moest 2220 zijn. We 

hebben nog even. En dan nog zou dat het eind van een tijdperk 

zijn en niet het einde van de wereld. Tijdperken waarin per 

tijdperk alles 20 keer sneller zou gaan. Over snelle 

veranderingen kunnen we het wel eens worden met de Maya’s. 

Want daar zitten we midden in. 

 

Terugblikken 

Het werd er voor de grafische industrie niet makkelijker op. 

Want we hebben te maken met een veelvoud aan factoren die 

onze industrie beïnvloeden. 

 

Een jaar waarin de economische problemen niet opgelost 

werden. Europa had grote problemen met de euro en wij - het 

KVGO - ontkwamen ook niet aan krimp: wij moesten onder 

andere de buitendienst opheffen. Zeven van de 23 

medewerkers verloren hun baan. 
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Afgezien van de economische problemen hebben we te maken 

met verandering; de snelle ontwikkeling van andere media, 

nieuwe vormen van communicatie. Een e-mail is alweer 

ouderwets, Whatsappen, pingen, likes op facebook, Tweets, 

linkedin, you tube, hyvesves zijn media waar veel gebruik van 

wordt gemaakt en dan komt er voortdurend iets bij. 

Krijgt u al snapchats? Of pokes? 

 

Het KVGO is uw belangenvereniging, een vereniging met als 

doel een centraal punt te zijn voor de grafische bedrijfstak waar 

innovatief gedacht wordt over onder andere de nieuwe 

comfortabele arbeidsovereenkomst, over informatie 

verschaffen, over de Personeelswijzer, de Bedrijfswijzer etc., 

maar ook over samenwerking met andere organisaties zoals 

ontwerpers en uitgevers. We noemen dat herpositioneren een 

van onze nieuwe speerpunten. 

 

Als brancheorganisatie hebben we dit jaar een aantal van onze 

kerntaken moeten afstoten. In plaats daarvan formuleerden we 

drie nieuwe speerpunten: branchevernieuwing, sociale 

innovatie, (de comfortabele arbeidsovereenkomst) en 

herpositionering (samenwerken met anderen). Onze missie is 

‘op weg naar een gezonde grafimediabranche’. 

 

De bedrijfsbezoeken geven mij aan dat er hele goede 

ondernemers in onze bedrijfstak zijn die tijdig de bakens 

verzetten. Het KVGO heeft steun geboden aan ondernemers 

die zien dat het anders moet en dat het de hoogste tijd vinden 

om de bestaande strategie tegen het licht te houden en 

vervolgens grondig aan te passen. Jan Adriaanse ondersteunt 

hen daarbij (speerpunt branchevernieuwing). 

 

Toekomst 

We kijken ook naar de toekomst. Binnenkort start een pilot waar 

veertien bedrijven gaan experimenteren met een vernieuwd 

stelsel van arbeidsvoorwaarden. Dit moet leiden tot wat we de 

comfortabele arbeidsovereenkomst noemen: een set afspraken 

tussen werkgevers en werknemers die past binnen de huidige 

en toekomstige samenleving. 
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Het doel daarbij is de bedrijfstak aantrekkelijk te houden voor 

jonge mensen en ondernemers meer flexibiliteit te bieden in de 

arbeidsvoorwaarden. Kortom: sociale innovatie. 

 

Communicatiekracht 

Papier heeft meer communicatiekracht. Onderzoeksbureau 

Nielsen bewees dat onlangs in een onderzoek naar 

advertenties in bladen die echt omzet genereren. 

 

Ik sprak al over de veelvoud van digitale media. Dat e-mail voor 

een groot deel de plaats inneemt van brieven wisten we al. In 

hoog tempo migreert content van papier naar digitaal. Daar is 

op zich weinig tegenin te brengen. Wat jammer is, is dat papier 

nog altijd te snel in de hoek wordt weggezet als een vervuilend 

medium. 

 

Over de inzet van ‘duurzame communicatiedragers’ bestaan in 

de samenleving nog te veel misverstanden. Te vaak wordt 

papier bestempeld als milieuvervuilend, terwijl het digitaal 

verspreiden van informatie op een klimaatneutrale manier lijkt 

te gebeuren. Wist u dat om het CO2 gebruik van Google in 

Europa te compenseren er 3,5 miljoen bomen nodig zijn? (IPK) 

 

Papier wordt zeven maal gerecycled. Een voorbeeld van de 

‘cradle to cradle’-filosofie, want het bosoppervlak in Europa 

groeit en de CO2 afvang neemt daarmee toe. Papier komt van 

hout, dat is bekend. Greenpeace stelt: stimuleer de vraag naar 

hout want dan worden er meer bomen geplant, goed voor CO2-

afvang. 

 

Illustratief is het overheidsbeleid waarbij de oekaze luidt: 

‘digitaal tenzij’. Die keuze doet de kwaliteiten van de papieren 

communicatiedrager onrecht en leidt tot onevenwichtige 

keuzes.  

 

Onze inzet is niet papierloze communicatie, maar doelmatige 

duurzame communicatie. De ene keer op papier of op een 

reclamebord. De andere keer met inzet van digitale middelen 

op de smart phone of tablet.  

 



 

KVGO | Toespraak Cees Verweij | Kopperviering, Joure | 6 januari 2013  4 

De grafische industrie kan en moet haar klanten daarbij helpen. 

Communicatie is tenslotte ons vak.  

 

Ik voorzie een nieuwe balans tussen de vluchtige social media 

en papier als duurzame informatiedrager. Newsweek, gedrukt 

in Nederland is verdwenen maar The Daily, de eerste IPad 

krant ook. Geen verdienmodel. Linda, Happyness en in 

Duitsland het blad Landlust zijn een groot succes.  

 

Die balans komt er, papier blijft als duurzame informatie drager die 

nauw verbonden is met de oneindige mogelijkheden van het internet. 

Zeker als de adverteerder ziet dat papier beter scoort dan digitaal. En 

ook als papier de consument helpt richting het internet met 

bijvoorbeeld QR-codes en Layers. 

 

Dames & heren, 

Dat we deel uit mogen maken van een lange traditie vervult mij met 

trots en geeft vertrouwen voor de toekomst. Want onze industrie zal 

een belangrijke rol blijven spelen in de communicatiewereld. 

Wij gaan er in 2013 weer volop tegenaan om een gezonde 

grafimediabranche te realiseren. 

 

Ik dank u voor uw aandacht.  

 

Joure, 6 januari 2013 
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