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Teken tijdens de Raamtekenweken samen de langste raamtekening ter wereld.
Upload jouw raamtekening via raamtekenweken.com of gebruik
#raamtekenweken op social media en maak kans op mooie prijzen!
raamtekenweken.com
*Actieperiode: 29 november t/m 31 december 2021

ADVERTORIAL

Raamtekening wint aan populariteit!

Wat ooit begon als lokaal evenement in Nederland, is binnen 5 jaar uitgegroeid tot een campagne in 11 verschillende landen. De Raamtekenweken
2021 gaat namelijk de landsgrenzen over en zal van 29 november t/m
31 december 2021 niet alleen gehouden worden in Europa, maar ook in
landen als Colombia en Argentinië. Maar wat is precies het succes van dit
evenement? Marketingmanager Age Yska legt uit: “In Nederland en België
merken we natuurlijk al jaren dat het tekenen op ramen erg goed aanslaat
bij onze doelgroep. En natuurlijk wordt er in de donkere dagen voor Kerst
veel getekend en geschreven op de ramen, maar wij zien en merken ook
dat gedurende het jaar het tekenen op ramen aan populariteit wint. Pasen,
Moederdag, tijdens belangrijke sportevenementen; consumenten, of dat
nu een Nederlander, Engelsman of een Colombiaan is, vinden het tekenen op ramen gewoon erg leuk!”

media kanalen zullen wij ook 100%NL en Hobbyhandig inschakelen. En
als je dan kijkt naar het potentiële bereik van alle communicatiekanalen bij
elkaar, dan praten we echt over heel veel consumenten. Wij verwachten
dat veel consumenten enthousiast raken en ook een raamtekening willen
gaan maken. Voor de detailhandel een goede reden om klaar te zijn voor
deze consumenten”, aldus Yska.
Op www.raamtekenweken.com heeft edding alle informatie over het unieke event staan. Promotiemateriaal bestaande uit afbeeldingen, banners
en video’s kan eenvoudig aangevraagd worden. “Wij doen dit natuurlijk
niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze retailpartners. Mochten zij dit
lezen en wil je raamposters, banners of advertentiemateriaal ontvangen,
neem dan gerust contact op met jouw edding accountmanager of stuur
een mail naar raamtekenweken@edding.com. De mensen van edding
staan graag voor je klaar!”

Deel mee in het succes!

Het succes van de raamtekenweken bleef in en buiten de branche niet
onopgemerkt. Dit jaar won de campagne al meerdere prijzen, waaronder
drie European Search Awards en een Benelux Office Product Award! Een
prestatie op zich.
“De meeste campagnes lopen meestal een jaar, hooguit iets langer. Wij
zijn dan ook ontzettend trots dat wij na 4 jaar nog steeds prijzen winnen met deze campagne. Dit jaar mogen wij ons lustrum vieren met de
Raamtekenweken en dat willen wij zeker niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Dit jaar pakken we flink uit qua promotie, wij willen namelijk heel
Nederland en België aan het raamtekenen krijgen. Zodoende zijn wij een
samenwerking aangegaan met Talpa Network, waarbij wij in het programma Koffietijd laten zien hoe eenvoudig en leuk het is om zoiets te maken.
Hier wordt ook een gratis workshop aan gekoppeld, om zodoende consumenten nog meer te inspireren en enthousiasmeren. Naast Talpa Network
hebben wij ook een groot communicatieplan ontwikkeld met DPG Media
(van o.a. Libelle, Margriet en Flow) om zodoende hun lezers ook gaan
overtuigen om aan dit event mee te doen. Qua tijdschriften en social

Het assortiment

Naast het bekende assortiment krijtmarkers van de edding 4095, de
edding 4090 en de edding 14 FUNTASTICS WINDOW FUN heeft edding
vorig jaar een nieuwe krijtmarker aan hun assortiment toegevoegd: de
edding 4085. Deze krijtmarker is verkrijgbaar in maar liefst 20 verschillende kleuren. Van feestelijk goud, zilver en koper tot gave neon en metallic
kleuren. Daarnaast heeft de krijtmarker een tekendikte van 1-2 mm,
waardoor je nog gedetailleerdere raamtekeningen kunt maken. De edding
4085 krijtmarker is ontwikkeld vanwege de grote vraag in de markt naar
de krijtmarkers met een dunne punt.

VOORWOORD
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Als u dit leest is de decembermaand al bijna aangebroken en kan het grote terugkijken weer
beginnen. Waar ik vorig jaar mijn column begon met; “Wat een gek jaar hebben we achter de
rug”, kan ik dat nu met gemak herhalen. En wees eerlijk, dat hadden we met zijn allen niet
voorspeld.
Ook 2021 wordt volledig gedomineerd door de pandemie die ons telkens weer een poets
bakt. Daardoor zitten we eind 2021 gewoon weer in een gedeeltelijke lockdown en is het
advies ‘werk thuis tenzij je niet anders kan’, formeel weer van kracht.
Dat betekent dat ook 2021 zich weer kenmerkt door grilligheid. Begin dit jaar moesten alle
consumentgerichte winkels in onze sector dicht. Dat heeft veel pijn gedaan en dat doet het
nog steeds, zoals te lezen valt in de column van Eric Herni, verderop in deze KBM.
Een aantal leveranciers heeft garen gesponnen bij de pandemie, denk aan leveranciers van
traditionele kantoorartikelen, kantoormachines en toner en inkt. Aan de andere kant profiteerden de leveranciers van hygiëneartikelen en van thuiswerkplekken. Van de verschillende
groothandels horen we over het algemeen positieve geluiden, zij sluiten dit jaar af met een
licht hogere omzet.
Aangetekend moet wel, dat dit voor een groot deel door de groei van online kanalen komt.
Nog zoiets grilligs; vanaf de zomer schieten de papierprijzen weer omhoog, is er schaarste
aan grondstoffen, waardoor veel producten nauwelijks te leveren zijn of ineens een stuk duurder worden. De categorie corona gerelateerde producten is alweer van het toneel verdwenen
en neemt anderzijds de aandacht voor duurzaamheid alleen heel hard toe.
Ik hoop van harte dat ik volgend jaar op deze plek kan vertellen dat we weer eens een rustig
jaar hebben gehad zonder al te veel verrassingen. Hoe lekker zou dat zijn….

Joost Heessels

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en openbaar gemaakt
door middel van druk, internet, fotokopie,
microfilm of welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande toestemming van
de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade veroorzaakt door
onjuistheden in deze uitgave.
ISSN 0929-7871
© Copyright 2021
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Specialist in
printersupplies

Officieel distributeur printersupplies
Breed assortiment, ruime voorraad & betrouwbare levering

is ook uw
leverancier voor:

IT-accessoires
Ruim aanbod opslagmedia
waaronder 100% hardware
beveiligde HDD & SSD,
SD & USB (vanaf 4GB) en andere
IT-accessoires zoals
muizen, toetsenborden,
powerbanks & batterijen, kabels,
gaming, rugzakken & tassen, etc.

Ergonomische
accessoires
Alle accessoires om gezond te
werken aan een computer of laptop,
op het werk of thuis:
Laptophouders, verticale muizen,
ergonomische toetsenborden,
monitorarmen, zit-sta bureaus, etc.

Kantoormachines,
kantoorartikelen
& papier
(Label)printers, papiervernietigers,
reinigingsproducten, bonrollen,
papier, labels, plakband, etc.

Waarom voor Despec kiezen als leverancier?
Ruim aanbod, goede
beschikbaarheid

Meer dan 25 jaar
ervaring in distributie

24u levering indien
besteld voor 15u00

1 aanspreekpunt voor
alle communicatie

Als officieel distributeur van vele
merken printer supplies, hebben wij
een heel ruim aanbod van zowel de
fastmovers als de minder courante
producten en leveren wij deze uit
voorraad of hebben direct contact
met de fabrikant om u zo snel
mogelijk te kunnen leveren.

Wij doen al 25 jaar wat wij goed
kunnen,
uw
bestelling
tijdig
verwerken in onze shop, in het
magazijn en om alles zo snel
mogelijk bij onze transporteur
krijgen om u of uw klant zo snel als
mogelijk te leveren.

Indien u voor 15u00 bestelt, dan
verwerken wij diezelfde dag nog uw
bestelling, onafhankelijk of u het
naar uw eigen winkel of magazijn
laat
leveren,
of
met
een
gepersonaliseerde pakbon bij uw
eindklant in een neutrale doos.

Heel het Despec team doet zijn
uiterste best om u zo goed mogelijk
van dienst te zijn en helpt u graag
verder met al uw vragen of twijfels.
Daarom zijn wij er !

98% van onze bestellingen worden
tijdig geleverd en komen in goede
staat aan bij hun eindbestemming.

Met de track & trace code kunt u
online uw bestelling te allen tijde
volgen.

Ons assortiment telt meer dan 80
merken en 12.000 artikelen.

Daarnaast heeft u één vast
contactpersoon, die u graag met
raad en daad bijstaat met welke
vraag of uitdaging u ook te maken
heeft.

Despec Supplies bv | www.despec.nl | +31 (0)73 744 00 99 | sales@despec.nl
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NIEUWS

Jaaromzet Manutan groeit
met vijf procent
Manutan zag in zijn fiscal year 2021, dat liep tot
eind september, zijn omzet met ruim 5 procent toenemen. Het laatste kwartaal liet een groei zien van
drie procent.
De in Frankrijk gevestigde groep in b-tob e-commerce rapporteerde voor FY2021 een omzet van €
819 miljoen, een vergelijkbare stijging van 4,7% ten
opzichte van het voorgaande jaar.
De drijvende krachten achter deze groei waren de
Manutans regio’s Centre en West, die respectievelijk Duitsland en het Verenigd Koninkrijk omvatten.
De inkomsten van Centre van 154,4 miljoen euro
over het hele jaar waren een verbetering met 7,5%

bij constante wisselkoersen, terwijl West met meer
dan 10% omhoog ging naar 116,8 miljoen euro.
De omzet van de grootste regio in het zuiden,
waartoe Frankrijk behoort, was bescheidener met
een stijging van 0,8% tot 289 miljoen euro. De divisie Local Authorities (waarvan de omzet volledig
afkomstig is van de Franse markt) behaalde een
jaaromzet van 199 miljoen euro, een stijging van
6,5% j-o-j. Dit resultaat zou beter zijn geweest,
ware het niet dat er in het vierde kwartaal vertragingen waren bij de leveringen.

Wilkhahn krijgt nieuwe CEO
nomen, waar hij zich zal richten op de strategische
ontwikkeling van het bedrijf. Hij wordt als CEO opgevolgd door Thomas Mänecke, die sinds midden
september het Management Team van Wilkhahn
versterkt.
Sinds 2000 is dr. Jochen Hahne is als derde generatie managing partners verantwoordelijk voor het
management van de kantoormeubelfabrikant uit
Bad Münder, Nedersaksen. In de afgelopen jaren
heeft het management grote projecten gelanceerd
gericht op digitalisering, de herschikking van de
wereldwijde marketing en verkoop en de modernisering van de productie, waarin Wilkhahn ondanks
uitdagende marktomstandigheden goede vooruitgang heeft geboekt.

RAJA Groep
versterkt zijn
positie op de
markt van
kantoorbenodigdheden
De RAJA Groep is de Europese leider in de distributie van verpakkingen, industriële uitrusting,
hygiëne- en schoonmaakproducten en persoonlijke bescherming. Sinds de overname in 2019 van
JPG in Frankrijk, Mondoffice in Italië en Kalamazoo
in Spanje, is het eveneens een belangrijke speler
op de markt van kantoorbenodigdheden en -meubilair. De overname van Viking stelt de Groep in
staat haar geografische dekking te vervolledigen,
haar posities in deze strategische markt te versterken en de leider te worden in B2B e-commerce op
de markt van kantoorbenodigdheden in Europa.
Met JPG, Mondoffice, Kalamazoo en nu Viking
zal de RAJA Office business (distributie van kantoorbenodigdheden en -meubilair) in 10 landen in
Europa aanwezig zijn met levering binnen 24 uur.

Na meer dan 20 jaar als CEO bij Wilkhahn heeft
Dr. Jochen Hahne zal op 1 november het voorzitterschap van de Wilkhahn Advisory Board overge-

123zakelijk en Ricoh formaliseren samenwerking
De samenwerking tussen 123zakelijk en Ricoh is
officieel bekrachtigd tijdens het ondertekenen van
een partnerovereenkomst. Hiermee krijgt 123zakelijk, start-up op het gebied van MPS (managed
print services), toegang tot het volledige printportfolio van Ricoh. Klanten kunnen deze producten
en services middels een koop- of leaseconstructie
afnemen. 123zakelijk is eerder dit jaar gestart als

zusterondermening van webwinkel 123inkt.nl en
richt zich exclusief op de zakelijke markt. Aan het
roer staat Managing Director Albert Zwart, die jarenlange ervaring opdeed in de printerindustrie bij
HP. De officiële samenwerking met Ricoh betekent
een flinke toename in het aanbod van 123zakelijk.
Eerder dit jaar werd al een samenwerking met Kyocera aangegaan.

NIEUWS

Online kennisplatform Novaka
Academy voor de
kantoorbranche live
Met een presentatie aansluitend op de ALV van
Quantore gaf Novaka-directeur Lieke Vogels het
officieuze startsein voor het online kennisplatform
van de Novaka Academy. Op dit moment zijn bij
Quantore en bij New Office Centre de eerste pilots
gestart. Na twee jaar voorbereiding kunnen de eerste cursisten van start met de eerste drie modules.
Het afgelopen jaar heeft Novaka hard gewerkt aan
uitbreiding van de Novaka Academy met een

online kennisplatform. Met dank aan een subsidie
van Stichting Werknemersbelangen, een financiële
bijdrage van Stichting Stivako, inhoudsdeskundigen uit de branche en Novaka, onder leiding van
directeur Lieke Vogels, staat er nu een degelijk, fris
en relevant online leerplatform. Wat Novaka betreft
hét middel om kennis in en over onze branche te
vergroten, te borgen en samen te brengen.

WijVerhuren
Printers.nl stapt
in verkoop
printers en toner
WijVerhurenPrinters.nl, de gelijknamige webshop
voor Managed Print Services, heeft extra kapitaal
aangetrokken voor verdere expansie. Joop Baas is
met Baas Interholding II BV te Waddinxveen als investeerder toegetreden. De succesformule wordt
nu ook uitgerold naar België, Duitsland en daarna
Frankrijk.
Den Hoed verwacht op korte termijn in een aantal Europese landen franchisenemers te kunnen
aanstellen. Ook wordt het assortiment uitgebreid
met het verkopen van printers en het leveren van
tonercartridges. WijVerhurenPrinters.nl is drie jaar
geleden gelanceerd en is erin geslaagd vier grote
merken aan zich te binden: Canon, Epson, HP en
Xerox. Den Hoed: “De fabrikanten hebben ingezien
dat wij met WijVerhurenPrinters.nl een extra afzetkanaal bieden. Het loopt zo goed, dat wij de stap
naar de omringende landen durven te maken.”
Voor de Duitse markt is een lokale franchisenemer
gevonden en er zijn afrondende besprekingen met
een potentiële franchisenemer in Frankrijk.

Epson en Usain Bolt
gaan samenwerken
Printerfabrikant Epson heeft ’s werelds snelste
man Usain Bolt gestrikt voor de promotie van haar
Epson EcoTank assortiment. Bij de campagne
wordt gebruik gemaakt van TV, outdoor, POS en
sociale media om de bekendheid van Epson’s EcoTank-printers te vergroten
Usain zal samen met Epson’s EcoTank schitteren
in een TV-reclamecampagne die later deze week
in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland begint, en
zal verschijnen op billboards, online banneradvertenties, op Point-of-Sale in grote winkels en op
Epson’s social media kanalen in de rest van de regio. Onder de slogan “Just Fill and Chill”, zal Usain
aantonen dat je met EcoTank-printers van Epson
tot wel drie jaar kunt afdrukken zonder cartridges

en zonder gedoe. De campagne zal ook benadrukken hoe klanten tot 90% op hun printkosten
kunnen besparen met ReadyPrint, Epson’s abonnementsdienst waarbij nieuwe inkt automatisch
thuis bij je wordt afgeleverd voordat je inkt opraakt.

Otto’s Alles
voor Kantoor,
Scaldia en Katrin
plussen met
hygiëneproducten
Voor de nieuwste James Bond-film ‘No Time to
Die’ rustte Assmann Büromöbel de Van pen tot
papier, een logisch productassortiment voor een
winkel in kantoormaterialen, maar toiletpapier ligt
minder voor hand. Otto’s Alles voor Kantoor zette toch die stap tot parallellisatie. Een groot assortiment van topfabrikanten, deskundigheid en
service maken Otto’s onderscheidend. Otto’s lanceerde recent deze 3-trapsraket met distributeur
Scaldia en Katrin Hygiënepapier.
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NIEUWS

Nieuwe eigenaar Office Centre
Staples wil leverancier Action
overnemen
Investeringsmaatschappij Standard Investment wil
het Deense bedrijf Plast1 overnemen. Plast1 is een
leverancier van plastic consumentengoederen aan
afnemers in de Europese Unie en Groot-Brittannië.
Onder meer Action is een grote klant. De intentie
tot overname is aangemeld bij toezichthouder

ACM, binnen een week wordt ene positieve uitspraak verwacht.
Het Deense bedrijf richt zich met name op de verkoop van plastic huishoud- en tuinartikelen aan detailhandelsbedrijven. In Nederland is koopjesketen
Action de grootste afnemer van Plast1

Workspace
satisfaction
momenteel
belangrijker
dan ooit
Fellowes, heeft een nieuwe campagne gelanceerd;
Workspace satisfaction. De positieve en aantrekkelijke campagne koppelt productfunctionaliteit aan
de eenvoudige waarheid, dat mensen voldoening
krijgen als dingen goed voelen en goed werken.
De kernwoorden omtrent deze campagne zijn; Helder, kleurrijk, echt, gelukkig en positief. Door een
sterk visueel georiënteerde campagne wil Fellowes
deze feelings naar de workspace brengen.

Tool PvE Gezonde Kantoren op maat
nu beschikbaar
Ventilatie en gezonde kantoren worden steeds belangrijker. Na het uitbrengen van het veelgebruikte rapport Programma van Eisen (PvE) Gezonde
Kantoren kun je vanaf nu online je eigen PvE samenstellen. De tool biedt je de mogelijkheid om
een maatwerk PvE op te stellen op basis van de
eisen uit de publicatie, direct samen met je team
of opdrachtgever.
Uitgangspunt is dat bij nieuwbouw en renovaties
van kantoren vooraf eisen worden geformuleerd

waarop ontwerpers, installateurs en aannemers
hun plannen kunnen baseren. Het PvE bestaat uit
vier onderdelen: lucht, klimaat (thermisch binnenklimaat), licht en geluid, waarbij voor elk onderdeel
wordt gewerkt met drie ambitieniveaus (A t/m C).
Een C betekent dat je al presteert boven de wettelijke normering.

Manutan onderzoekt stap richting
ijzerwarenhandel
Manutan zou overwegen om in Nederland ook
in de ijzerwarenhandel te stappen, zo meldt het
gezaghebbende platform Mixonline. De redactie
van Mixonline zou uit de markt geruchten hierover
hebben vernomen. Manutan zelf geeft toe de mogelijkheden te onderzoeken, maar wil verder geen
commentaar geven.
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Duidelijk is wel dat de groothandel in businesssuplies en –equipment al eerder in Groot-Brittanië
via een overname in de ijzerwarenhandel stapte.
Daarbij is deze handel in Nederland erg gefragmenteerd en dat biedt ruimte voor nieuwe toetreders.

Rijksambtenaren
krijgen 750 euro
voor inrichten
thuiswerkplek
Alle 120.000 ambtenaren die voor het Rijk werken,
krijgen voortaan elke vijf jaar 750 euro budget om
hun thuiswerkplek mee in te richten en stofferen.
Niet alleen komt er een vergoeding voor de inrichting van een werkplek, maar ook een vergoeding
voor het thuiswerken zelf. Die is dit jaar 430 euro,
en, in december van dit jaar, een eenmalige uitkering van 300 euro. vanaf volgend jaar krijgen de
ambtenaren 2 euro per dag.

Hybride werken biedt volop kansen voor
de kantoorbranche
Een van de prominente gasten tijdens de tweede
editie van de recent gehouden Thuiswerk Summit
was directeur Lieke Vogels van Novaka, die als vertegenwoordiger van de kantoorbranche een lans
brak voor de bedrijven in de kantoorbranche, die
volop expertise in huis hebben om organisaties te
helpen met het invullen van het hybride werken.
“Het tweede summit gaf een veel breder inzicht in
waar we nu staan in het nieuwe hybride werken”,
stelt ze vast. “Er is veel meer bekend, onder meer

door de uitgebreide onderzoeken en concrete ervaring. Daarnaast hebben de lockdowns en het
verplicht thuiswerken stof tot nadenken gegeven
over hoe we nu en in de nabije toekomst gaan anticiperen op het hybride werken.”
Kantoorbranche kan helpen
Vogels ziet in deze nieuwe werkomgeving volop
kansen voor de kantoorbranche. “Het hybride werken betekent namelijk behalve een veilige gezonde

Cisco publiceert eerste wereldwijde
Hybrid Work Index
Cisco publiceert zijn eerste Hybrid Work Index
(HWI). De index onderzocht hoe de COVID-19 pandemie de gewoonten en technologische interacties van mensen blijvend heeft hervormd. Uit de
bevindingen blijkt dat flexibiliteit, toegankelijkheid
en security de belangrijkste verwachtingen van de
moderne werkplek zijn.
De HWI combineert inzichten uit klantonderzoeken

met Cisco’s eigen bevindingen en inzichten uit een
breed scala aan tools die hybride werk mogelijk
maken via netwerken,  endpoints en applicaties.
Uit de HWI zijn verschillende hoofdthema’s naar
voren gekomen die bedrijven kunnen helpen te begrijpen welke aanpak hen helpt om hybride werken
tot een succes op de lange termijn te maken.

Assmann Büromöbel speelt rol in
nieuwste James Bond
Voor de nieuwste James Bond-film ‘No Time to
Die’ rustte Assmann Büromöbel de filmset van het
MI6-hoofdkwartier uit met hoogwaardige bureauen opbergsystemen.
In de nieuwe film worden in totaal veertig kantoormeubelen en inrichtingsoplossingen van Melle
getoond. Ook inbegrepen zijn multifunctionele verrijdbare ladeblokken uit de productfamilie “Pontis”,
bureaus “Solos” met een visueel zwevend tafelblad

en het designgerichte opbergsysteem “Intavis”.
“De geselecteerde walnoot- en kersendecors Malaga en de antraciet- en leikleurige oppervlakken
van de geselecteerde Assmann-meubels creëren een hoogwaardige filmachtergrond voor het
MI6-kantoorlandschap”, aldus de aankondiging
van de fabrikant.

Also stimuleert groei in Zuid-Europa
Also zet zijn expansiestrategie voort. Op 3 november nam de IT-distributeur de Italiaanse value-added distributeur Executive over, die gespecialiseerd is in de retailmarkt.
De markttoetreding in Italië met zijn specifieke,
door de EU ondersteunde plannen voor een uitgebreide upgrade van de digitale infrastructuur
is volgens Emmen in Zwitserland de volgende

logische stap in het uitbreiden van de aanwezigheid in Zuid-Europa. De technologieleverancier
ziet een bijzondere kans om alle drie de bedrijfsmodellen - levering, oplossingen en service - op te
bouwen en op te schalen in Italië. Tegelijkertijd zal
So profiteren van de expertise van Executive bij het
leveren van het volledige scala aan kanaalbeheerdiensten voor Retail klanten.

werkplek en handige kantoorbenodigdheden ook
dat je minimaal twee werkplekken nodig hebt; dit
kan een enorme groei teweeg brengen. Er is binnen de branche veel kennis opgebouwd over de
gezonde werkplek, met name op het gebied van
ergonomie. Novaka heeft samen met een aantal
partners, e-learnings ontwikkeld en webinars en
trainingen gegeven en zullen hier mee door gaan.”

International
Paper steunt HP
Office Pink Ream
voor het vijfde
jaar op rij
International Paper steunt voor het vijfde jaar op rij
de strijd tegen borstkanker met de HP Office Pink
Ream-campagne in partnerschap met Think Pink
Europe.
De Pink Ream-campagne werd in 2017 in Europa
gelanceerd, met opvallende en duidelijk herkenbare verpakking voor riemen HP Office-papier. Voor
elke Pink Ream die wordt verkocht, schenkt International Paper € 0,10 aan Europese programma’s
die de focus leggen op onderzoek naar en bewustmaking en preventie van borstkanker. Sinds
de lancering van het initiatief in 2017 is verspreid
over heel Europa ruim € 450.000 ingezameld.

Lees het laatste nieuws
en de volledige berichten op
www.kantoornet.nl
Hier kunt u zich ook
aanmelden voor onze
wekelijkse nieuwsbrief
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Kantoor Business Magazine

Altijd op de hoogte
van de laatste
ontwikkelingen!

Iedereen heeft zijn eigen favoriete
platform om het nieuws en de
achtergronden in de sector te
volgen; Website, nieuwsbrief,
Linkedin, Facebook, Twitter,
Instagram. KBM heeft haar online
platformen zo ingericht dat je het
laatste nieuws op elke plek het
eerst krijgt. Zo hebben onze online
media kanalen een bereik van
ruim 20.000 volgers. Dat naast de
wekelijkse nieuwsbrief naar zo’n
3.500 mailadressen en de (geheel
vernieuwde) website!

Hieronder onze online kanalen op een rij

Website www.kantoornet.nl
De website van KBM is recent compleet
vernieuwd. Overzichtelijker, sneller en
mooier.

Social media:

Linkedin pagina KBM
https://www.linkedin.com/company/kantoornet/
Linkedin Groep OFFICE
https://www.linkedin.com/groups/1803923/
Twitter KBM
https://twitter.com/KBM_Magazine
Facebook KBM
https://www.facebook.com/KBM-104841255011901/
Instagram KBM kbm_voor_kantoor
Issuu online magazine
https://issuu.com/magentapublishing

Nieuwsbrief KBM

elke week het laatste nieuws uit de branche in je
mailbox (Aanmelden via het formulier op de
homepage van de website)

Voor leveranciers die een succesvolle online- en
printcampagne willen doen in de sector bieden
we optimaal bereik. Voor directie en marketeers die marketing op maat willen, biedt KBM
Marketing as a Service. Zo richten we SEO/SEA
en Linkedincampagnes in, bouwen en onderhouden we websites en verzorgen we teksten en
persberichten.
Meer info via info@magentacommunicatie.nl
of 024-345 41 50

SELFIE

SELFIE
Naam:
Michel van Amersfoort
Functie:
General Manager
Bedrijf:
Despec Supplies BV
Waar en wanneer zag je
het levenslicht?
Op12 juni 1968 te Sneek

Je grootste ergernis?
Mensen die uitstekend problemen kunnen benoemen, maar nooit met oplossingen komen.

Met wie deel je de voordeur?
Met mijn vrouw Susanna, onze twee
dochters Rose (11) en Emma (9) en niet te
vergeten onze hond Tess

Levensmotto?
Geniet van de kleine dingen in het leven.
Deze lijken vaak vanzelfsprekend maar zijn
het zeker niet.

Wat is het laatste boek dat je
hebt gelezen?
“Grote Verwachtingen” van Geert Mak. Het
vervolg op de twee delen “In Europa”. Hij
neemt je op magistrale wijze mee op reis door
de recente geschiedenis van Europa.

Wat was je eerste baan?
Het verkopen van software voor de installatiebranche

Naar welke muziek luister je veel?
Ik heb een nogal gevarieerde smaak, van
klassiek tot metal. In de auto schakel ik moeiteloos van een vioolstuk van Vivaldi naar een
live album van Dream Theater. Mag ook graag
concerten bezoeken in beide genres.

Met wie zou je graag een avondje stappen?
Ik heb grote bewondering voor Sven Kramer.
Nu zijn carrière het einde nadert heeft ie
binnenkort tijd om eens op stap te gaan en ik
zou hem graag vergezellen.

Hoe en waar breng je je vakantie
graag door?
Wij gaan regelmatig met het hele gezin naar
Texel. 20 minuten op de boot en dan gevoelsmatig in een andere wereld. In alle jaargetijden
genieten van de natuur en het gevoel van
vrijheid.
Je grootste hobby?
Onze kids beoefenen veel sporten en
daar gaat de meeste vrije tijd in zitten.
Daarnaast mag ik graag in de tuin bezig
zijn en met onze jachthond lange
wandelingen maken.
Wat is je favoriete sport?
Volleybal en zeilen zijn de favoriete
sporten van ons gezin.
Wat wilde je als kind worden?
Sportleraar

In welke auto rijd je?
Volvo XC60

Wat zijn voor je de geneugten des levens?
Zo nu en dan naar een sterrenrestaurant
met goede vrienden en dan een avond lang
genieten van het verrassingsmenu.
Eet het liefst: Ik mag graag vis eten, snoekbaars en paling zijn favoriet.
Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker
maken?
Om nog eens de Elfstedentocht te mogen
schaatsen. Ik had geen startbewijs voor
de laatste editie van 1997 en dit zit mij als
schaatsliefhebber én echte Fries niet lekker.
Welke persoon of onderneming bewonder
je in de branche?
Ik heb in z’n algemeenheid bewondering voor
ondernemers die altijd opportuniteiten zien en
hierdoor innovatief bezig blijven. Om niemand tekort te doen is het lastig namen te noemen, maar
een goed voorbeeld is wat mij betreft edding.

Zou graag een dag willen ruilen met:
“Blijf dicht bij jezelf” is een levensmotto
dat wellicht te maken heeft met mijn Friese
afkomst. Hoewel een dagje ruilen met Jeff
Bezos, als hij weer een commerciële ruimtevlucht gepland heeft, lijkt mij wel een ultieme
ervaring.
Graag antwoord op deze stelling: de traditionele vakhandel gaat het afleggen tegen
de online platformen en etailers
Clicks & bricks is dé combinatie voor nu en
de toekomst. Dat zie je aan de move van
e-commerce partijen naar fysieke (belevings)
winkels. Kortom, er is zeker een toekomst
voor de vakhandel die mee beweegt met de
marktontwikkelingen.
Wat is je het meest bijgebleven, branchegerelateerd, als je aan de coronapandemie
denkt?
De plotselinge onzekerheid in de markt en
de daaropvolgende paniekaankopen, die
resulteerden in het hamsteren van fastmoving
printer supplies. Hierdoor ontstond weer een
grote schaarste, die door de productie- en
leveringsproblemen van fabrikanten niet kon
worden opgelost.
Wat is er zo leuk aan deze branche?
Voor een buitenstaander lijkt onze branche
“oubollig”, maar wat mij betreft is het tegendeel waar. Ik weet nog goed dat Despec
destijds met een dealer webshop kwam, toen
andere branches daar absoluut nog niet aan
dachten. De noodzaak voor onze branche om
zich te ontwikkelen voor een goed toekomstperspectief maakt het nooit saai.
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Leveranciersbijeenkomst
Quantore geeft
inzicht in
strategie

Quantore organiseerde vorige week een bijeenkomst, waarin leveranciers zijn bijgepraat
over de recente ontwikkelingen en de toekomstplannen van de coöperatie. In openhartige presentaties gaven algemeen directeur
Arnold Theuws en Manager Inkoop & category management, Dennis Albers, tekst en
uitleg. Duidelijk was wel dat Quantore goed
door de pandemie is gekomen.
De coronapandemie heeft ook bij Quantore zijn weerslag
gehad, zo blijkt. Bepaalde categorieën profiteerden enorm, andere hadden veel last van het feit dat de meeste kantoren dicht
waren. Zo daalden de traditionele kantoorartikelen in 2020 fors,
terwijl categorieën als meubilair, printers, hygiëne en hobby een
sterke groei konden optekenen. Dit jaar herstellen de traditionele categorieën en met name papier is inmiddels weer terug
op het niveau van voor corona. De leden zijn kritisch over de
uitleveringsgraad, die lager is door slechte beschikbaarheid
van goederen (door transport- en grondstofproblemen) en
krapte op de arbeidsmarkt. Quantore heeft dit als een van haar
prioriteiten benoemd.

A-merk huis

Quantore is nadrukkelijk een A-merk huis en de merken zijn
dan ook heel belangrijk, stelde Theuws. Er wordt voortdurend
gezocht naar nieuwe merken, bijvoorbeeld in de hygiëne en
facilitaire hoek, en uitbreiding van samenwerking. Zo is de
samenwerking met Duracell uitgebreid, wat Quantore de mogelijkheid biedt om nieuwe klantgroepen aan te boren. Uiteraard
is er ook aandacht voor de eigen merken Quantore, Biaretto en
CleaninQ en het nieuwe label Iezzy, waar in eerste instantie een
mooie range verpakkingsmaterialen onder wordt aangeboden.
Het merk Budget krijgt de naam QBasic.

Dennis Albers

Arnold Theuws

Verder zet Quantore de komende jaren sterk in op duurzaamheid. Samen met bureau Ecovadis zet de coöperatie de schouders onder verduurzaming van het assortiment. De leden en
ook leveranciers worden hier intensief bij betrokken. Ecovadis is
geen onbekende in de branche, en heeft al een aantal leveranciers, wederverkopers en grote eindgebruikers als klant.
Theuws ging ook kort in op de discussie binnen Quantore
omtrent de benadering van de traditionele vakhandel versus de
online spelers. Traditioneel is nog altijd goed voor 70 procent
van de omzet, maar het aandeel van online groeit. Omdat deze
partijen een groei van gemiddeld 30 procent laten zien, terwijl
traditioneel b-to-b stabiel is en b-to-c met 5 tot 20 procent
daalde.
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Paper Show 2022
ook aantrekkelijk podium
voor de Nederlandse
vakhandel
Begin volgend jaar gaat de Paper Show in België weer
als vanouds door. De beurs ontvangt met veel plezier
de gasten met stijl in de Nekkerhal te Mechelen. Paper
Show biedt ook voor de Nederlandse vakhandel een
aantrekkelijk podium.
Paper Show biedt om verschillende redenen de mogelijkheid voor een geslaagd bezoek van de Nederlandse vakhandel aan het event.
Allereerst is het gemakkelijk bereikbaar. Op minder dan een uur rijden van
Breda is het snel en gemakkelijk reizen met eigen transport of met de trein.
De auto kan gratis worden geparkeerd op het terrein van de Nekkerhal in
Mechelen.
Dit is allemaal wel handig, maar het vormen niet de voornaamste redenen om
een bezoek te brengen aan deze professionele vakbeurs. Paper Show is gericht op school- en kantoorartikelen, gadgets, geschenkartikelen, papierwaren, bagage, schooltassen, hobby en creativiteit en nog andere aanverwante
producten en diensten.

Verbogen juweeltjes

De wereld wordt in sneltempo een dorp. Nederland en België zijn wat het
assortiment binnen onze branche betreft dicht naar elkaar toe gegroeid.
E-commerce doet de rest. Belgische dealers verkopen in Nederland en
Nederlandse dealers verkopen in België.
We gebruiken in beide landen dezelfde fabrikanten en importeurs, hoewel we
soms nog verborgen juweeltjes vinden op de beurs. Waarom zou je dure en
verre buitenlandse beurzen bezoeken als je het concentraat zo dicht bij huis
kan vinden? Paper Show is dus geen Belgische beurs maar een Benelux-beurs, waar de bezoeker in zijn eigen taal welkom is.

Culinair

Het mag bij de Nederlanders bekend zijn, dat de zuiderburen ervan houden
om hun gasten in de watten te leggen. De gast mag dan ook een culinair
ontvangst verwachten. Zowel een snack als een warme maaltijd en drankje
worden gratis aangeboden. Een lekkere koffie met dessert kan niet ontbreken.

Paper Show Awards

Alle belangrijke leveranciers zijn present en elke exposant biedt een uitzonderlijke beurspromotie aan. Die zijn allemaal terug te vinden in Paper Show’s
befaamde chequeboek, die de bezoeker bij de ingang van de beurs kan
meenemen en op elke stand kan verzilveren. Op zondag vindt de uitreiking
van de Paper Show Awards plaats. Hierbij komen allemaal opmerkelijke,
innovatieve of duurzame producten voorbij die een toegevoegde waarde
kunnen bieden.

Tombolaprijzen

Kom je op zondag, breng gerust de kids mee. Er is in kinderanimatie voorzien, evenals een kindvriendelijke warme maaltijd. Ook is het mogelijk om
er een uitstapje van te maken. Mechelen is de moeite waard met mooie bezienswaardigheden, goede hotels, allemaal op een steenworp afstand van de
Nekkerhal. Door het grote aantal exposanten kan gerust twee dagen worden
besteed op de beurs. Als de kers op de taart maakt de bezoeker kans om
een van de tombolaprijzen mee naar huis te nemen.
Er is enkel toegang voor de professionals van onze branche met hun gezin.
De Paper Show is dus niet voor het grote publiek en dat maakt deze beurs
zo charmant, rustig, uniek en efficient om te bezoeken. Volledig gratis, ook de
parking en catering.
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AdveoWorld 2021

EERSTE GROTE
LIVE EVENT IN DE
BRANCHE GESLAAGD
Adveo Benelux was het eerste grote live event in de branche. Ruim
35 stands stonden eind oktober klaar in een van de magazijnen van
Adveo in het hoofdkantoor in Deinze om de klanten uit België en
Nederland te ontvangen.

Vorig jaar vond Adveo World noodgedwongen
virtueel plaats, maar op 25 oktober mochten de
leveranciers en klanten van Adveo weer fysiek
bij elkaar komen in Deinze. De beurs duurde van
11u tot 18.30u – en het is continu druk geweest.
Ondanks de afstand was er ook een flink aantal
Nederlandse klanten aanwezig. “Het is de eerste
fysieke beurs van dit jaar in onze branche. Het is
heel belangrijk dat onze klanten weer kunnen netwerken en de leveranciers ontmoeten. Dat geeft
voor alle partijen veel energie en inspiratie”, vertelt
Robbie Vermeulen (Purchase & Merchandising
director Adveo Benelux).
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Ontmoeten en ontdekken

Het thema van het event is Explore Adveo World.
“We hebben voor dit thema gekozen, omdat
mensen heel lang opgesloten zijn geweest en niet
vrij op vakantie konden gaan. ‘Explore’ moet dat
gevoel weer naar boven halen. We respecteren
zeker de geldende covid-maatregelen zodat de
beurs volledig coronaproof kan doorgaan. Onze
ambitie is om een wervelende beurs te organiseren. De bedoeling is dat de exposanten een flink
aantal bezoekers in de stand mogen ontvangen
en nieuwe producten en promoties kunnen aanbieden. Ook is er de mogelijkheid om de mensen

van Adveo weer te ontmoeten of met hen kennis
te maken. Daarnaast er de gelegenheid om een
sales training te volgen.”

Transformatie naar business supplies

Er was veel aandacht voor de transformatie van
office supplies naar business supplies. Vermeulen:
“We blijven uiteraard klassiek kantoormateriaal
aanbieden, maar de klanten van onze dealers
hebben veel meer dan dat nodig. Dan denken
we vooral aan het brede spectrum van facilitaire
producten, van producten om een bedrijfsfeest te
organiseren tot aan het kopje koffie of thee in het

EVENT

bedrijfsrestaurant. Deze categorie gaan we verder
ontwikkelen. Daar valt voor ons nog zeker winst te
boeken. Om dit te verwezenlijken hebben we een
ervaren en geroutineerde category manager aangeworven.” Zo konden de bezoekers kennismaken met twee nieuwe krachten in het salesteam:
voor België Erik Rooseleer en voor Nederland
René Peijnenburg.

Goede stemming

Locatie was het eigen, achterste gedeelte van het
magazijn van Adveo in Deinze. Een unieke gelegenheid om als bezoeker aan te sluiten op een

rondleiding door het logistieke hart van Adveo.
De klanten konden bij de stands postkaarten
verzamelen, waarna ze bij de goodie bag stand de
daaraan gekoppelde cadeaus konden ophalen.
Na afloop van de beurs was er nog een diner met
zo’n 100 genodigden. Onderdeel van het diner
was de traditionele quiz, die werd gepresenteerd
door managing director Roland Laschet en sales
director Benelux en country director Nederland
Erwin Snoeker.

De bezoekers van AdveoWorld 2021 kunnen tot
einde van het jaar profiteren van de beursaanbiedingen - een extraatje van Adveo waar ze de
partners graag van laten genieten!
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Uniek aanbod voor eigen
webshop Hameco-leden
Tijdens de recente bijeenkomst van Hameco gaf country director
Nederland Erwin Snoeker van distributiepartner Adveo uitleg over het
nieuwe webshop-format voor leden, die Adveo samen met Hameco
heeft ontwikkeld.

Voordat hij tekst en uitleg gaf over de nieuwe webshop, vertelde Snoeker over de goede samenwerking met Hameco. Samen hebben ze gezorgd dat
Hameco bij Adveo over 2021 tot nu toe een groei
laat zien van 3,3 procent, en dat in een dalende
markt. De productmix is dit jaar weer anders dan
in het eerste coronajaar 2020, de drop shipments
nemen toe, evenals de mixed pallets. Voor 2022 is
met het Hameco bestuur gewerkt aan verbeterde
condities, uitbreiding van het bonussysteem, een
abonnement voor services tegen aantrekkelijke
prijzen én dus een universele webshop onder de
naam Kantoor24!

Universele webshop

Voor veel leden van Hameco is het bouwen van
een eigen webshop niet vanzelfsprekend. De
kosten zijn bij een mindere omzet relatief hoog en

18

KBM • NOVEMBER/DECEMBER 2021

dat brengt ook twijfel mee over het terugverdien
effect.
Adveo heeft veel ervaring met het bouwen van
webshops onder andere in eigen beheer, onder
meer voor haar Calipage-leden en Office Deal
Partners. “Met Kantoor24 heb je tegen zeer beperkte kosten een kant en klare webshop binnen
je eigen huisstijl en website, met een universele
Hameco-look. Daarbinnen kun je 18.000 artikelen aanbieden volgens een logische zoek- en
boomstructuur, inclusief afbeeldingen, omschrijvingen en upsell-mogelijkheden. En dat met een
standaard Hameco pricing. Bovenin is ruimte voor
een promotie-banner. Betalen kan via Ideal en op
rekening."
De Hameco-leden krijgen hiermee een plug en
play webshop die zich qua look en gebruiksvriendelijkheid optimaal is. Aan alles is gedacht, zo

komen de bestellingen via mail bij het Hameco-lid
binnen, kan deze vervolgens de bestelling plaatsen via Adveonet, naar keuze via drop shipment of
afhalen in de winkel.
Uiteraard hangt er een prijskaartje aan, maar
doordat zowel Hameco als Adveo hier een
bijdrage in leveren, is het maandbedrag beperkt
gebleven tot 39 euro en een eenmalige instapprijs
van 199 euro. Wie nu instapt, krijgt de eerste twee
maanden gratis. “Zo heb je tegen zeer lage kosten
een mooie webshop, die je als online winkel, maar
zeker ook als marketing instrument kunt inzetten”,
besluit Snoeker.

Via info@hameco.nl is een voorbeeld aan te
vragen van hoe de website er uit komt te zien.

EVENT

Leveranciers en
leden Hameco bijeen
Het was alweer anderhalf jaar geleden dat de
leveranciers en leden van Hameco bij elkaar waren
geweest. Dat was tijdens het gedenkwaardige
feest ter ere van het honderdjarig bestaan op de
SS Rotterdam. Reden voor de inkooporganisatie
om op Papendal een bijeenkomst te organiseren,
waar zo’n 50 mensen op afkwamen. Distributiepartner Erwin Snoeker van ADVEO Benelux pre-

senteerde een laagdrempelige webshop voor de
Hameco-leden. Daarna was het tijd voor een pittig
potje curling en een borrel op de goede afloop,
waarna nog een diner. De eerstvolgende echte
Hameco-dag staat gepland voor 16 mei 2022.
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OFFICERS WORLD

Derde bijeenkomst
Officers World in 2021
zeer geslaagd
Waar tijdens de vorige meeting in juni leisure centraal stond, gingen de
leden van Officers World in oktober in Residence Rhenen de diepte in met
inhoudelijke presentaties van Pieter Wolters (Head of Vendor Management
& Procurement at Staples Solutions) en Loet van de Kimmenade (CEO
Jalema).

Loet van Kimmenade (Jalema)

Pieter Wolters (Staples)
Voorzitter Peter Damman van Officers World
heette de leden welkom voor deze derde bijeenkomst van 2021. Hij praatte de aanwezigen bij
over de verregaande professionalisering waar de
brancheorganisatie momenteel hard aan werkt.
Dat leidt onder meer tot een snelle groei van het
aantal aangesloten bedrijven (zie kader).

Staples Solutions

De organisatie had met Pieter Wolters van Staples
Solutions een spreker in huis, die de aanwezigen
mee kon nemen in de ins en outs van de veranderingen door de overname van Standard Investment. Een deel van de veranderingen speelde
overigens al van voor die overname deze zomer.
Zo vertelde hij dat het magazijn in Duitsland was
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opgeheven en dat alle voorraad nu vanuit Almere
werd uitgeleverd. Verder verbreedt Staples zijn
focus van de bovenkant van de markt naar de
smb-markt, dus meer richting groter mkb. “We
zijn blij met de overname door Standard Investment, omdat we nu merken dat er meer participerend management is, wat ook nog eens dichter
bij ons zit.”
Staples heeft nog altijd een tak die wholesalers
ondersteunt, maar dat is niet de core business.
“Dat is toch altijd lastig, zeker nu we Office Centre
in dezelfde groep hebben.”
De link met Office Centre is dan al gelegd, en
daar ligt ook voor een stuk de verbinding met de
smb-markt. “Je kunt denken aan de vestigingen
van Office Centre als collection point voor Staples.

Of we kunnen ze gebruiken als pick locatie en dan
met elektrische busjes vanuit de vestigingen gaan
uitleveren. Die dan ’s nachts worden bijgevuld via
DHL.”
Tenslotte vertelde hij dat Staples ook de thuiswerkplek als nieuwe productgroep heeft ontdekt
en daar inmiddels al wat grote klanten op ondersteund.

Jalema

De tweede spreker van de dag was Loet van de
Kimmenade. Die begin 2020 aantrad als nieuwe
CEO van Jalema. Hij was nog niet koud begonnen
of werd al direct geconfronteerd met de pandemie
die de hele wereld trof en zeker ook Jalema. Hij
vertelde in een boeiend betoog hoe Jalema die

OFFICERS WORLD

Nieuwe website Officersworld.nl live

Sinds kort is de nieuwe website van Officers World live. Hierop uitgebreide informatie over de
organisatie, de historie, de leden en ook het laatste nieuws van de organisatie en de hele sector.
De website is gebouwd door de online marketing-afdeling van Magenta Communicatieprojecten,
onder meer uitgever van KBM en OfficeMagazine.

Peter Damman (voorzitter Officers World)
periode erna is doorgekomen. Vooral door zich
heel snel aan te passen aan een vrijwel voortdurend veranderende markt. Waarbij Jalema er in
slaagde om heel snel productie te kunnen realiseren voor corona gerelateerde artikelen Waarbij het
vaak als handelshuis optrad voor bedrijven die die
specifieke producten konden leveren. En Jalema
door haar rol in de distributie een onmisbare
schakel was. De dynamiek die dit gaf aan het
bedrijf, heeft ook de mensen veel goed gedaan en
vertrouwen gegeven, vertelde van de Kimmenade.
Dat betekent niet dat de missie van Van de
Kimmenade al geslaagd is. Want naar de zelf
geproduceerde artikelen van Jalema was ten tijde
van corona minder vraag, maar de CEO weet
ook dat ondanks dat een omschakeling van het

traditionele assortiment noodzakelijk is om ook
in de toekomst succesvol te zijn. “We moeten
ons anders positioneren, van een producent van
kantoorartikelen naar een generieke productpartner, die vraaggestuurd produceert. Wat kunnen
wij doen voor onze klanten om hún succesvol te
maken? Dit onder het motto; creating sustainable
business. Dat is een hele verandering voor de
organisatie én voor de mensen, die er soms al 35
jaar werken.”
Na de presentaties sloten de leden van Officers
World zich aan bij de gearriveerde gasten voor de
uitreiking van de Benelux Office Products Awards,
die aansluitend op de zelfde locatie plaats plaatsvond.

Officers World groeit hard

Het aantal aangesloten leden van Officers
World zit de laatste tijd sterk in de lift. Zo
hebben we onder meer Staples Solutions,
123inkt.nl, Travion en Despec Benelux als
nieuw lid mogen verwelkomen.
Actief als bedrijf in de branche voor business en office supplies en Interesse in een
lidmaatschap? Kijk voor de voorwaarden
op https://officersworld.nl/wat-wij-bieden/
of mail ons: secretariaat@officersworld.nl
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Winnaars, genomineerden, overige inzenders, aanwezigen op de
feestavond, jury, partners en alle andere betrokkenen

Bedankt voor je bijdrage
aan deze succesvolle
editie van de
Benelux Office Products
Awards 2021

powered by:

De organisatie van de BOP Awards bedankt iedereen voor zijn inzet,
aanwezigheid en bijdrage aan alweer de zeventiende (succesvolle) editie
van deze bijzondere Awards voor de kantoorbranche.
Achter de schermen werken we alweer hard aan de voorbereidingen
van de editie voor 2022, waarvan de jurering in juni zal plaatsvinden
en de bekendmaking van de winnaars op donderdag 6 oktober. We
houden u op de hoogte via onze site www.bopawards.nl

www.bopawards.nl

VAKHANDEL VAN DE MAAND

Op bezoek bij Joris Koek van Boekhandel Veenerick

'Geboren achter
de toonbank'
In het centrum van Roelofarendsveen wordt druk verbouwd. In een vrij
onzekere tijd voor ondernemers nam Joris Koek toch de beslissing om
Boekhandel Veenerick uit te breiden en te vernieuwen. Wij spraken Joris
over de nieuwe winkel en de reden van deze uitbreiding.
‘’Eigenlijk ben ik geboren achter de toonbank’’, vertelt Joris Koek, mede-eigenaar van de boekhandel.
‘’Mijn ouders richtten de winkel in 1987 op samen
met mijn oom, waarna ik in 2007 zelf in de winkel
kwam werken. In 2013 ben ik uiteindelijk ook mede-eigenaar geworden van het bedrijf. Inmiddels is
dit de vijfde locatie waar de winkel is gevestigd en
breiden we deze maand in een van onze winkels
uit. Hoe we onszelf omschrijven? De boekhandel
waar iedereen van 0 tot 100 jaar kan slagen.’’
In de winkel aan het Noordplein vind je naast veel

'We spreken klanten
aan bij de voornaam
en weten wat er speelt
in het dorp'
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boekenen tijdschriften een ruim aanbod kantoorbenodigdheden voor particulier en (klein)bedrijf. In
de Veenerick kantoorwebshop vind je alles wat je
nodig hebt op en rond kantoor. Van gum tot bureaustoel, van liaspen tot verstevigingringetjes. Met
eigen bezorgdienst bezorgt Veenerick in heel Kaag
en Braassem tot aan je bureau.

De coronaperiode

Hoewel de coronaperiode voor veel ondernemers
in Nederland een lastige tijd is geweest, heeft de
boekhandel zich, ondanks de omstandigheden,
er toch goed doorheen geslagen. ‘’Veel mensen
maakten de keus lokaal te kopen en dus ook bij
ons. Dit ging dan voornamelijk om thuisentertainment, we verkochten van cartridges tot puzzels en
van tijdschriften tot boeken. Er was overigens wel
een keerpunt in december toen we dicht moesten.
Maar waar één deur dicht gaat, gaat een andere
deur open. Precies op dat moment kondigde onze
buren namelijk aan weg te gaan. Ondanks de uitdagende periode waar we middenin zaten, hebben
we toen toch besloten om uit te breiden. We groei-

den uit ons jasje en deze mooie kans komt maar
één keer voorbij.’’

Groeikern Roelofarendsveen

Het dorp Roelofarendsveen, waar Veenerick is gevestigd, is een groeikern. Dit wil zeggen dat er veel
huizen worden bijgebouwd. ‘’Bijna 2.000 extra huizen in de afgelopen tijd en die groei is er voorlopig
nog niet uit’’, geeft Joris aan. ‘’De uitbreiding van
de winkel was dan ook de perfecte kans om mee
te groeien met het dorp en ons aan te passen aan
de nieuwe inwoners. Er komen hier veel mensen
wonen uit omliggende steden als Leiden, Haarlem en Amsterdam. Dit zijn veelal jonge gezinnen,
waardoor we ons assortiment hebben uitgebreid
met bijvoorbeeld kinderboeken en kwaliteitsspeelgoed. Dit wordt door de nieuwe inwoners met veel
enthousiasme ontvangen.’’ Sowieso krijgt de boekwinkel veel positieve reacties van nieuwe klanten.
Ze zijn blij verrast door de sfeer en het hoge serviceniveau. “We spreken klanten aan bij de voornaam en weten wat er speelt in het dorp. Dat geeft
gelijk een huiselijk gevoel.”

De nieuwe winkel

Joris vertelt met veel enthousiasme over de nieuwe
winkel. "Het dorp is van origine een tuinbouwgemeente en dit thema hebben wij aangehouden bij

VAKHANDEL VAN DE MAAND

het ontwerp van de nieuwe winkel. De winkel is
opgedeeld in drie verschillende gedeeltes. Zo is
een gedeelte ingericht als kas, waarbij het kassaeiland zich in een tuinbouwkas bevindt. Een ander
gedeelte is ingericht volgens het tulpenthema,
waar je een groot tulpenkarpet vindt en de boekentafels zijn ontworpen op basis van de klassieke
veilingkarren. Fruitkisten en luxe pallets maken het
derde gedeelte compleet.” Daarnaast probeert de
familie Koek het assortiment ook steeds verder
uit te breiden met lokale producten, zoals boeken
over de streek en souvenirs. De opening van de
nieuwe zaak vindt plaats op 23 september. Overigens is de boekhandel gedurende de verbouwing
nooit volledig dicht geweest. “Vanuit een camper
voor de winkel hebben we gedurende de gehele
verbouwing onze klanten gewoon te woord kunnen staan en kunnen helpen. Een leuke ervaring,
maar we zijn blij als de verbouwing straks klaar is
en we weer vanuit de winkel aan de slag kunnen!”
Aan het einde van het gesprek vragen wij Joris
nog naar de ultieme tip voor collega ondernemers.
Hij glimlacht en zegt: “De klant staat centraal en
is altijd het uitgangspunt. Een hoge servicegraad
betaalt zich weer uit in het aantal mensen dat terugkeert naar jouw winkel. En risico’s nemen! Hoe
spannend dat ook is, in de meeste gevallen is dat
het dubbel en dwars waard.”
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Arnold Theuws, algemeen directeur Quantore

‘Quantore klaar
voor veranderende
markt’
Quantore en haar leden zijn tot nog toe behoorlijk door de
coronacrisis heen gekomen. De distributeur boekte zelfs een lichte
omzetstijging. Ook de bijkomende wereldwijde grondstof- en
leveringsproblemen zijn zo goed mogelijk gepareerd. Daarnaast is
de uitbreiding en modernisering van de logistiek onlangs voltooid.
Hiermee is een solide basis gelegd voor een voortvarende,
toekomstige business, meent algemeen directeur Arnold Theuws.
‘Quantore staat goed voorgesorteerd om succesvol te zijn in een
veranderende markt.’

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV),
die op 4 oktober plaatsvond in een hybride vorm,
is telkens weer een goed ijkpunt om de stand
van zaken van Quantore in beeld te brengen. ‘We
wilden de meeting aanvankelijk helemaal fysiek
houden, maar door de maatregelen die in augustus nog golden, durfden we dat niet aan. Een deel
van de leden was fysiek aanwezig, terwijl de anderen de bijeenkomst volgden via een livestream,
wel met interactie- en stemmogelijkheden’, vertelt
Arnold Theuws.

Kleine omzetstijging

Een van de vaste, en belangrijke, punten die passeren op de ALV, is het financiële jaarverslag. ‘Het
was een succesvol financieel jaar’, stelt Theuws.
‘In 2020 hebben we een kleine omzetstijging van
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3 procent kunnen noteren ten opzichte van 2019.
Daar zijn we heel blij mee. We hebben vanwege
corona veel meer dropshipments afgehandeld.
Mede als gevolg van het vele thuiswerken hebben
we meer directe leveringen voor onze leden aan
hun klanten gerealiseerd. Hoewel we hierdoor
meer marge hebben gehaald, hebben we ook veel
transportkosten gemaakt. De winstgevendheid in
2020 is iets minder dan in 2019.’
De omzet werd vorig jaar gemaakt met een andere mix van het assortiment. ‘We hebben bijvoorbeeld veel inktcartridges verkocht. Ook facilitaire
producten, en vooral in de categorie hygiëne, zitten flink in de plus. Helaas vermindert het aandeel
traditionele kantoorartikelen nog steeds.’
Als distributeur kijkt Quantore ook nauwgezet naar
de operationele prestaties. ‘De uitlevergraad is ge-

daald van 98,5 naar ruim 95 procent. We hebben
moeite om alle artikelen op de juiste manier op
voorraad te krijgen. Dit heeft onder meer te maken
met de transport- en grondstofproblemen. Ook
waren er niet altijd voldoende arbeidskrachten
beschikbaar om alle orders en orderregels op de
dag van bestelling te verwerken. Verder stokte
het wat bij vervoerders die werden overladen met
dropshipments. Er staat momenteel heel veel druk
op de supply chain. Uiteindelijk heeft de eindgebruiker er het meest last van.’

Modernisering logistiek

Eind vorig jaar implementeerde Quantore een
nieuw ERP-systeem. ‘De live-gang is eigenlijk
zonder grote problemen verlopen. Er hoefden over
het algemeen kleine zaken aangepast te worden,
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waarvan de leden soms enige hinder hadden.
Belangrijk is dat de goederenstroom redelijk goed
op gang bleef.’ Dit jaar is er als sluitstuk van de
modernisering van de logistiek de mechanica
in de nieuwe hal geïnstalleerd. ‘Deze machines
komen als geroepen, waardoor we veel efficiënter
kunnen werken. Heel belangrijk nu de enorme
krapte op de arbeidsmarkt ons parten speelt.
Bovendien kunnen we uiteindelijk hierdoor goedkoper opereren.’
Uit de jaarlijkse ledenenquête blijkt dat de leden
Quantore nog steeds een ruime voldoende geven.
‘Dat is iets minder dan een paar jaar geleden,
maar dat heeft te maken met de grote projecten
die we in het recente verleden hebben gehad. Je
merkt dat de rek er een beetje uit is bij de leden
na al die veranderingen. Maar het goede nieuws
is dat we nu alle grote transities achter de rug
hebben. Het programma is in 2016 gestart met
een enorme investering in nieuwe automatisering,
een nieuwe hal en een nieuwe logistieke installatie
en dat traject hebben we dit jaar afgerond.’

Veranderende markt

Hoe ontwikkelt zich de markt en welke impact
heeft dat op de Quantore-leden? ‘De eindgebruiker maakt steeds meer gebruik van online kanalen. Dat verloopt met een ander serviceniveau en
een andere pricing, wat druk geeft in de organisatie van de leden. Dat werpt de vraag op hoe we
dat met elkaar gaan doen. Een aantal bezorgde
leden vroeg zich af wat de reactie van Quantore is
op die veranderende markt. Wij, als groothandel
die gericht is op inkoop en logistiek, kunnen daar
heel moeilijk wat aan doen. De speelruimte van
Quantore is erg beperkt aan de verkoopkant. Hoe
kunnen we bewerkstelligen dat iedereen een fair
share in die markt kan krijgen? Maar de markt
verandert en dat kunnen we niet tegenhouden.
Je moet je daarop aanpassen, wat deels wel kan
en wellicht deels niet. Bij dit vraagstuk bekijken
we ook de rol van de coöperatie. Het is echt een
uitdaging.’
Volgens Theuws zijn haar leden redelijk goed door
de coronacrisis heen gekomen. Quantore is in
2020 in totaal met 3 procent gegroeid. De e-tailers
groeien met zo’n 30 procent, het B2B-segment
en de B2C-business is iets gestegen. ‘Als we dit
doortrekken naar 2021, dan zien we een verdere
stijging van online en een daling van B2C, omdat
een groot deel van de winkels twaalf weken
gesloten was. Maar dat segment herpakt zich nu
behoorlijk. Eveneens is er een lichte min bij B2B.
Hierbij wil ik wel aantekenen dat onze markt al
jaren krimpt met misschien wel 5 procent per jaar.
In feite doen we het als zelfstandig kanaal relatief
goed, maar het wordt wel moeilijker. Iedereen
denkt nu na over hoe zijn rol er de komende jaren
uitziet en wat daarvoor nodig is. Kunnen we de
markt anders benaderen? Of kan aan de kosten

nog wat gedaan worden? Quantore is natuurlijk
ook met deze vraagstukken bezig.’

Online kennisplatform

Quantore werkt nauw samen met Novaka op het
gebied van kennis en opleidingen. Onlangs is
het Novaka Academy online kennisplatform live
gegaan. ‘Kennis over kantoorartikelen kunnen we
nu digitaal beschikbaar stellen en medewerkers
trainen op producten. Ook leveranciers denken
en werken mee, zodat we een kennisplatform
hebben waar iedereen van profiteert. Momenteel
worden leden benaderd om gebruik te maken van
het platform. Ook leveranciers vragen we nieuwe
content ter beschikking te stellen. Een vakhandel
heeft in ieder geval kennis nodig om de eindgebruiker te helpen de juiste aankoop te doen. Het
Novaka kennisplatform heeft dan ook zeker een
toegevoegde waarde.’
Theuws werpt ook een blik op de huidige
ontwikkelingen in het assortiment van Quantore.
‘In papier doen we het nog relatief goed. We
tekenen in 2021 voor een kleine groei, terwijl de
papiermarkt daalt. De klassieke kantoorartikelen
als archivering hebben het lastig. Vooral facilitaire
producten doen het goed. En er liggen kansen bij
kantoormachines.’

de Office Centre-vestigingen en de contractklanten van Office Centre. Verder zijn we in gesprek
met leveranciers om hen breder te ontzorgen. Zo
is Quantore de ´masterdistributor´ voor Duracell
voor het officekanaal in de Benelux. We blijven
zoeken naar meer samenwerking om beter aan te
sluiten op de behoeften van onze klanten, leden
en leveranciers.’
Al met al kijkt Theuws met vertrouwen naar de
toekomst. ‘Als je in een krimpende markt een
kleine omzetstijging boekt, dan win je marktaandeel. De markt blijft echter veranderen. Degenen
die zich het beste aanpassen aan die omstandigheden, hebben de meeste kans om te overleven.
We hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in
de modernisering van onze kernactiviteiten inkoop
en logistiek. Ik ben ervan overtuigd dat er in de
toekomst behoefte blijft aan inkoop- en logistieke
activiteiten in de nieuwe markt. Ook de wederverkopers moeten hierop inspringen. In ieder geval
staat Quantore goed voorgesorteerd om succesvol te zijn in die veranderende markt.’

Behoefte aan inkoop en logistiek

Quantore levert ook aan derde partijen als Audax
en Office Centre. ‘We hebben de samenwerking
met Audax geïntensiveerd. Daar liggen nog veel
mogelijkheden. We leveren al veel voor Bruna en
The Read Shop en bespreken nu met Audax om
deze samenwerking verder uit te breiden. We onderzoeken hierbij ook de mogelijkheid om gebruik
te maken van het transportnetwerk van Media
Logistics voor bezorging naar onze leden. Verder
beleveren we een deel van het assortiment voor

Arnold Theuws
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Etikettenspecialist
Herma: focus
op innovatie,
duurzaamheid en
automatisering
Herma is weer helemaal ‘up and running’ en heeft de uitdagingen
van de coronacrisis goed gepareerd. De omzet groeit dit jaar weer
na een pas op de plaats in 2020. De Duitse etikettenspecialist is
effectief ingesprongen op de veranderende marktomstandigheden
met een focus op innovatie, duurzaamheid en automatisering.
Karim Aouadi, het gezicht van Herma Benelux, duidt de recente,
actuele en toekomstige ontwikkelingen.

Karim Aouadi kijkt opnieuw terug op een bijzonder
jaar, mede vanwege de coronacrisis. ‘Ondanks
dat ben ik trots op datgene wat ons team in de
Benelux dit jaar heeft bereikt. In 2021 zijn de cijfers positiever dan vorig jaar. Enerzijds heeft dat te
maken met de klap die in 2020 door corona werd
uitgedeeld, waar niemand op voorbereid was. In
de zomermaanden, die over het algemeen rustiger
zijn, werd toen een inhaalslag gemaakt. Vorig jaar
vlakte de groei die Herma daarvoor kende, wat af.
Kijken we anderzijds naar 2021, dan hebben we
ons weer hersteld. Het komt mede doordat wij en
de markt beter kunnen omgaan met de veranderende omstandigheden. Herma heeft de groei
weer opgepakt en plust ten opzichte van 2020 en
daarvoor.”
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Meer online business

Herma is op de nieuwe situatie ingesprongen
door onder meer een betere risicospreiding. ‘We
hebben bijvoorbeeld meer ingezet op de online
business, die al een flinke opmars kende voor de
corona-uitbraak. Ook in België, waar de digitalisering wat achterloopt op Nederland. In ons land
is een kwart van de omzet via de e-tail en de rest
nog via de traditionele vakhandel, waarbij een onbekend deel ook via hen inmiddels online verloopt.
In België komt volgens onze schatting een kleine
8 procent van de omzet via webshops. In de
Benelux doen we niet direct zaken met de grote
online spelers als Bol.com en Amazon. Er zijn echter wel dealers van ons actief op marketplaces,
zodat er ook producten van ons via dat kanaal

worden verkocht. Onze strategie van verkoop via
het dealerkanaal blijft leidend. Voor Herma zit de
toegevoegde waarde in de middenmarkt en dat
doen we samen met de dealers. Gezien de recente historie zou een hybride model, dus webshop
en fysieke winkel, te prefereren zijn.’
Beursdeelname is voor Herma een belangrijk element van de communicatie met de markt. De afwezigheid van fysieke beurzen de afgelopen twee
jaar was wel een minpunt. “In die tijd hebben we
gekeken naar een manier om met onze klanten te
communiceren en ze te informeren. We hebben
nog meer ingezet op mailings, maar hebben de
klantbezoeken en contacten via een event wel gemist. Hierin gaan we nu wel een inhaalslag maken.
Zoals het er nu naar uitziet zullen we bijvoorbeeld
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‘We richten ons
niet per se op grote
volumes, maar zijn
sterk in kwaliteit en
de breedte van ons
assortiment’

Veel knowhow in etiketten

Uiteraard heeft Herma de ambitie om te groeien,
maar het moet wel te behappen zijn. “Het moet
niet zo zijn dat we vijf klanten binnenhalen en er
tegelijkertijd twee via de achterdeur naar buiten
lopen. De afgelopen vijf á zes jaar hebben we
onze doelen, en dus groei, weten te halen met
bestaande klanten. Dit blijft voor anderen niet
onopgemerkt en wekt weer interesse voor onze
producten. Het voordeel van Herma is dat we een
partij zijn die van oudsher de knowhow in huis
heeft op etikettengebied. We richten ons niet per
se op grote volumes, maar zijn sterk in kwaliteit en
de breedte van ons assortiment.”
Herma heeft de distributie van haar producten
goed op orde en is vertegenwoordigd bij de
belangrijke marktpartijen. “Dat neemt niet weg dat
we achterover kunnen leunen. We zijn continu met
partijen in gesprek om te kijken of we iets voor
elkaar kunnen betekenen. Als we signalen horen
dat onze producten ergens worden gemist, dan
gaan we daarmee aan de slag. Maar we zijn tevreden met de huidige strategie door de resultaten
die we tot nu toe behalen. Natuurlijk houden we
ondertussen wel de ontwikkelingen in de markt
nauwlettend in de gaten en springen daar indien
nodig op in, vooral ook met behulp van onze klanten. We hebben inmiddels ook in de Benelux een
goede marktpositie opgebouwd en ons bewezen
als een toonaangevende speler op etiketten-gebied. Maar er liggen zeker nog kansen.”

Made in Germany

eind januari 2022 op de Paper Show in Mechelen
staan. Bij andere beurzen en events is de onzekerheid soms groot en kijken we nog wat wel en
niet kan. Maar als de gelegenheid zich voordoet,
zijn we zeker present. Herma blijft beursdeelname dan ook als een belangrijk onderdeel van
de marketing- en salesstrategie zien. Dat is een
efficiënte manier om meer klanten in korte tijd te
ontmoeten, want de individuele klantbezoeken
zijn veranderd in de afgelopen jaren. In plaats van
standaard naar de klant toegaan, hebben we momenten ingebouwd waarbij de klant zelf aangeeft
waar en wanneer men ons wenst te ontmoeten.
Het belangrijkste is echter dat we in contact willen
blijven met onze klanten.”

Duurzaamheid heeft de afgelopen jaren als
een rode draad door de activiteiten van Herma
heen gelopen. “Recycling van grondstoffen en
materialen en duurzame energie zijn belangrijke
onderdelen van onze bedrijfsvoering. Daar hebben
we een aantal jaren op ingezet en nu merk je dat
het eigenlijk al standaard wordt gevraagd door
de markt. Het krijgt nu meer aandacht van de
overheid en de eindklant. Duurzaamheid wordt
in alle beslissingen bij ons meegenomen. Onze
producten zijn ‘Made in Germany’ en gefabriceerd
met 100 procent groene stroom uit waterkracht.
We besparen hiermee zo’n 8 ton CO2-uitstoot
per jaar. De etiketten worden gefabriceerd uit 100
procent gerecycled papier. Ze worden uitsluitend
in Duitsland geproduceerd in een hightech fabriek.
De lijmmaterialen produceren we met een van de
modernste coatingsystemen ter wereld.”
Innovatie staat ook hoog in het vaandel bij Herma.
Het Duitse familiebedrijf is een van de weinige
labelfabrikanten die het lijmmateriaal voor de
etiketten zelf ontwikkelen en produceren. “Een van
de succesfactoren is het vinden van de geschikte
lijmformule. We zijn constant op zoek naar inno-

vatie op het gebied van kleeftechnieken. Naast de
bekende vaste en removable etiketten hebben we
ook tal van toepassingen uit onze industriële tak
die we vertalen naar de kantoordivisie. Daarvoor
hebben we een eigen R&D business” Daarnaast
heeft Herma een nieuwe stap in de automatisering
gezet. “Datacontent en bestellingen was iets wat
voorheen nog handmatig te doen was bij Herma
Benelux, inmiddels ligt dat anders. In Duitsland
hebben we hiervoor de kennis in huis door onder
andere het PBS-platform. Nu zijn we ook hier
bezig klanten-data te koppelen aan de bestelsystemen.”
Aouadi wijst in het kader van de verduurzaming
op de labels voor inkjetprinters. “Inkjet groeit
zowel bij de consument als het bedrijfsleven. Wij
als fabrikant moeten hierop inspringen met de
juiste materialen in de schappen. Dat biedt voor
onze dealers en Herma weer volop kansen. Ons
assortiment is dan ook uitgebreid met speciale
etiketten voor inkjetprinters. Eveneens leveren
we producten met speciale certificaten die ons
onderscheiden van andere aanbieders, zoals TüV,
Blauer Engel en FSC. We zijn elke keer een stap
voor op wat de markt vraagt.”

Meer kleinverpakkingen en specials

Waar Herma in Nederland aanvankelijk vooral op
de B2B-markt was gericht, verschuift het nu ook
naar het B2C-segment door meer kleinverpakkingen aan te bieden. Hiermee kon de fabrikant
ook succesvol inspelen op de stijgende trend
van thuiswerken. Een andere ontwikkeling in het
assortiment is de groei van speciale etiketten en
labels ten koste van producten die bijvoorbeeld
gemoeid zijn met archiveren. “We doen hier zeker
nog wat in, maar groei wordt hier niet meer verwacht. De specials daarentegen vormen nu meer
dan de helft van de omzet. Hierbij worden andere
eisen aan etiketten gesteld. Maar met deze mix
is er een uitgebalanceerd breed assortiment ter
beschikking.”
Aouadi kijkt met vertrouwen naar de toekomst die
ook uitdagingen met zich meedraagt. “Momenteel zijn er wereldwijd problemen met de levering
van grondstoffen en stijgende prijzen. Gelukkig
hebben wij de productie in eigen handen en de
aanvoer van grondstoffen in eigen beheer. Deze
komen overigens van redelijk dichtbij huis. Herma
Benelux heeft de laatste acht jaar de prijzen redelijk stabiel kunnen houden of kunnen verlagen,
maar voor volgend jaar ontkomen we er helaas
niet aan de prijzen te verhogen door deze extreme
situatie. Dit neemt niet weg dat we blijven kijken
naar efficiency en kostenbesparing, zodat we een
concurrerende marktpositie voor onze klanten
kunnen blijven innemen.”
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INTERVIEW

Rasondernemer
Frans Davelaar
begint aan een
nieuw hoofdstuk
Tot voor kort gaf Frans Davelaar mede leiding aan een team
van 5.000 kantoorspecialisten in Nederland en Duitsland.
Hij werd daarbij ondersteund door drie personal assistants
en bracht een belangrijk deel van zijn werkdagen door in
het vliegtuig en soms op de achterbank van zijn auto met
chauffeur. Maar die periode kwam afgelopen zomer abrupt
tot stilstand. Geen reden voor deze rasondernemer om bij
de pakken neer te gaan zitten. We treffen hem in zijn nieuwe
kantoor boven de kantoorvakhandel Van de Ven in Soest,
waar hij alweer leiding geeft aan zijn team van 50 mensen én
alweer nieuwe plannen uitwerkt. “Het hoofdstuk is af, maar
het boek gaat verder.”
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INTERVIEW

Als er iemand een echte ondernemer genoemd
mag worden, dan is het wel Frans Davelaar. Het
jaar 2006 is een belangrijk ijkpunt in zijn rijke loopbaan. Dan neemt Davelaar de kantoorvakhandel
van zijn vader over. Onder de naam Kantoorexpert
groeit hij verder door met de overname van Aviks
uit Ridderkerk, Duvak en de groep kantoorartikelen van Paagman. Eind 2012 verrast Davelaar
vriend en vijand met de spraakmakende overname van Gebroeders Winter in Amsterdam. “De
deal kwam eigenlijk uit het niets vallen. Ik kende
Gebroeders Winter als een fantastisch bedrijf dat
al meer dan honderd jaar bestaat. Ik werd in die
tijd, toen de vakhandel in moeilijkheden verkeerde,
gebeld door de curator of ik niet iemand kende
die de zaak kon overnemen. Ik vond mijzelf
aanvankelijk niet echt een geschikte kandidaat om
alle winkels over te nemen, maar wel een deel van
het bedrijf samen met een andere partij. Na ampel
beraad met verschillende mensen binnen Novaka
en Quantore kwam de problematiek weer op mijn
bordje terecht. Met behulp van een financiële
regeling met Quantore konden we Gebroeders
Winter uiteindelijk overnemen.”

Sensationele overname

Toen had Davelaar de ‘smaak van overnames’
te pakken. Was de Gebroeders Winter-deal al
spraakmakend, de overname van Office Centre enige jaren later mocht best sensationeel
genoemd worden. “Op dat moment rouleerden er
berichten over een op handen zijnde wereldwijde
fusie tussen Staples en Office Depot. In Europa
was de deal al goedgekeurd. Samen met Quantore bekeken we op welke manier we hierop konden
inspringen. Toen deze deal in de VS niet werd
goedgekeurd door de mededingingsautoriteit, verwachtte ik dat het in Europa ook gecanceld zou
worden en Staples naar een andere oplossing zou
gaan zoeken. Ik heb de global benaderd met de
vraag om aan mij te denken mocht er een andere
oplossing worden gezocht. Op een onbewaakt
moment nam een Staples-man contact op met
mij en gingen we om de tafel. Vervolgens gingen
we het hele overnametraject in dat wel een jaar
duurde. Dat was een spannende en leerzame tijd,
waarbij ik de hulp van veel mensen heb gekregen.
Samen met compagnon Goswin Fijen konden we
de deal rondmaken, waarbij het uiteindelijk met
het vastgoed is gefinancierd.”
Waar Frans Davelaar ooit begon met een kleine
vakhandel om de hoek, staat hij met de overname
van Office Centre van lieverlee aan het hoofd van
een groot concern. “Kon ik mij dat voorstellen? Ja,
omdat we er al een jaar mee bezig waren en je ergens naartoe groeit. Maar achteraf kijkend had ik

toen al een andere beslissing moeten nemen. Een
bestuurder is iets anders dan een ondernemer.
Ik ben er na het avontuur achter gekomen dat ik
het ondernemen beter beheers dan het besturen, in de zin van zo’n grote onderneming leiden.
Eigenlijk had ik er iemand naast moeten hebben
die meer de bestuurstaken zou behartigen, en dat
ik me meer met de business kon bezighouden.”
Davelaar is dan ook een persoon die liever nieuwe
ideeën en concepten ontwikkelt. “Niet dat ik
me wil vergelijken met Steve Jobs van Apple,
maar hij richtte zich meer op de ontwikkeling van
technologie dan de raad van commissarissen
toe te spreken. Ik vind het veel leuker om nieuwe
concepten te bedenken en commercieel met de
toko aan de gang te gaan.”

'We moeten in onze branche
met elkaar concluderen dat
een klant niet alleen voor
een ordner naar de winkel
komt'
Staples Duitsland

Tot aan de overname van Office Centre kon
Davelaar zich volop ontplooien in het ondernemer
zijn, maar daarna werd hij er noodgedwongen in
beperkt. Wat heeft hij ervan geleerd? “Voor de
overname van de Duitse business van Staples
(dat vlak voor de coronacrisis plaatsvond, red.)
heb ik de betekenis van de trendy slogan ‘Massa
is kassa’ leren kennen. Op het moment dat er
veel door de kassa heen gaat, blijft er altijd wel
wat hangen. Vooral de massa is van belang voor
retail. Hoe kan je de gemiddelde omzet per klant
van 10 euro naar 20 euro verhogen? Verder heb
ik opgestoken dat we met elkaar in onze branche
moeten concluderen dat een klant niet alleen voor
een ordner naar de winkel komt. Het concept dat
we met elkaar hebben bedacht en uitgewerkt, is
dat de winkel een regiofunctie moet hebben waar
je naar toe moet voor bepaalde zaken en waar
een mate van fun en beleving zou moeten zijn,
aangestuurd door een centrale organisatie. Elke
shopmanager zou met de poten in de klei van die
regio moeten staan en zich actief moeten opstellen, aangevuld met een accountmanager. Ook

paste in onze filosofie dat een winkel in Maastricht
op bepaalde punten zou mogen verschillen van
een in Groningen. Dat hele concept met zijn allen
ontwikkelen is fantastisch.”
Eind 2019 kwam het aanbod voorbij om Staples
in Duitsland over te nemen. “Na wat wikken en
wegen zijn we hierop ingegaan, mede omdat het
een prachtige businesscase is. We zagen dat
Duitsland op ons vakgebied vijf tot zeven jaar
achterloopt. Het ligt niet aan de mensen, maar
de traditie ingegeven door bepaalde wetgeving.
De verkoop van ordners daalt daar bijvoorbeeld
niet zo scherp. Bij de oosterburen kunnen we dus
meer marge maken op traditionele producten dan
tech-producten. Als we de businesscase rond
zouden kunnen krijgen, dan wisten we dat we
de tijd hadden om het Nederlandse concept te
implementeren in Duitsland. Uiteindelijk is de zaak
beklonken.”
Maar plotsklaps moesten begin maart 2020 de
winkels dicht in Duitsland wegens corona. “Dan
kom je ineens in een overlevingsmodus terecht. In
Duitsland is in tegenstelling tot ons land dicht ook
écht dicht. Tijdens de tweede lockdown hebben
we nog geprobeerd om met de Nederlandse
ondernemingsgeest de grenzen op te zoeken. De
steun van de overheid was daar ook weer anders
geregeld.”

Minder marge

Ondanks de coronacrisis boekte Office Centre vorig jaar ‘slechts’ een beperkt omzetverlies. "Maar
als je bekijkt waar de omzet problematiek echt
vandaan kwam, dan ontstaat een ander beeld.
We werken samen met PostNL en door de crisis
ontplofte het versturen van pakketjes. Dit gaat
dan wel door onze kassa’s, maar daar verdien je
eigenlijk niets aan. Je kunt wel marge halen met
bijvoorbeeld copy & print, maar dat lag ook op zijn
gat. De webcams en andere computerproducten
waren niet aan te slepen, maar de marge hiervan
is een stuk minder. Dan zijn de parameters omzet
en marge versus kostenpatroon in een keer heel
anders. Natuurlijk zuur, maar commercieel gezien
was op dat moment een houvast dat mensen ons
wel wisten te vinden. Maar het heeft niet mogen
baten.”

Hoofdstuk af, boek verder

Davelaar kijkt met gemengde gevoelens terug
op het Office Centre-avontuur. “Het is zuur dat je
afscheid moet nemen van iets dat je, samen met
Goswin, met hart en ziel hebt opgezet. Zakelijk
moet je het zo bekijken dat het boek niet dicht
is, maar dat het hoofdstuk van Office Centre af
is. Het is zeker geen tranendal, want voor de
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WTP

BUYNAMICS

WTP-Kostprijsberekening
Bureaustoel

Onderdeel

Prijs in €

Schroeven
Inbussleutel
Karton
Plastic verpakking

1,06
0,26
1,31
0,71

Rugleuning

6,51

Armleuning

1,90

Zitting

5,75

Gasveer

2,63

Onder frame

3,32

Wielen (5)

2,98

Totale kostprijs:

26,40

Met What's The Price kunnen inkopers en category managers de prijs van hun leverancier
op elk gewenst moment bepalen.
Deze calculatie is gebaseerd op productie binnen de Industrie van kleine, commerciële machines in China.
Bij de berekening is rekening gehouden met 18 kostenposten, waaronder actuele grondstoftarieven,
arbeidsloon, energiekosten en overhead. De cijfers zijn exclusief transport.
Ga voor meer informatie naar: www.buynamics.com/products/whats-the-price

INTERVIEW

'Ik kan nu veel meer
tijd steken in mijn passie
voor de commercie, de
verbinding en het
conceptmatig denken'
ondernemer Frans Davelaar en de ondernemer
Goswin Fijen breekt er weer een nieuw hoofdstuk
aan. Office Centre was mijn kindje, maar nu is het
nog steeds mijn neefje. Ik heb nog steeds warme
gevoelens bij Office Centre en de mensen.”
Volgens Davelaar is er nog steeds leven voor Office Centre. “Als je mij als ondernemer persoonlijk
vraagt of er nog toekomst is voor de winkel van
Office Centre, dan zeg ik volmondig ja. Of dat
het nu 31 winkels (tijdens corona) moeten zijn, of
20, of wat dan ook, daar kan ik geen antwoord
op geven. Ik geloof nog steeds in het concept.
Zo zouden merken hun eigen showroom kunnen
etaleren op de winkelvloer. Of andere soorten van
samenwerking. De klant komt niet alleen voor
een ordner naar binnen, maar wel voor de post
of copy & printing. Ik als ondernemer kan het niet
gek genoeg zijn, zoals een La Place of Burger
King in de vestiging. Hoe kan ik mensen trekken?
Dat doe je met uitgekiende concepten.”

Geloof in markt

Tijdens zijn Office World-periode heeft Davelaar al
zijn vestigingen van KantoorExpert en Gebroeders
Winter van de hand gedaan, maar hij keerde deels
terug op zijn oude nest. “Ik heb afgelopen zomer
negen winkels teruggekocht van mijn opvolgers,
van welke zeven onder de vlag van Gebroeders
Winter, Boekhandel Van de Ven en KantoorExpert
in Soest. Dat zat in de deal met de investeerder.
Alleen hebben we afgesproken dat ik de naam
KantoorExpert niet ga voeren, maar de naam van
heel vroeger: Van de Ven. Dus we hebben nu
Van de Ven for Office & More en de gelijknamige
boekhandel.”

Deze transactie bewijst dat Davelaar nog niet klaar
is in de kantoorbranche. “Ik geloof nog steeds in
deze markt, al verandert die natuurlijk. Ik vind het
nog steeds leuk, maar vooral terugkijkend waarom
ik de markt ooit leuk vond. Met onze producten
kom je met iedereen in aanraking. Vroeger was
het misschien een flesje Tipp-Ex en nu een tablet.
Iedereen heeft onze producten nodig, zowel
traditioneel of digitaal. Tegenwoordig zijn office
supplies ook schoonmaakmiddelen en facilitaire producten. Ik vind het prachtig om met veel
verschillende mensen en branches in aanraking te
komen.”

Nieuwe rol

De Soestenaar is van bestuursvoorzitter van een
grote speler naar directeur van een onderneming
met vijftig medewerkers gegaan. Hoe bevalt die
nieuwe rol? “Het is zeker wennen als je enkele
jaren hebt gehad dat iemand je agenda bijhield en
dergelijke. Maar het leuke is dat ik veel meer tijd
kan steken in mijn passie voor de commercie, de
verbinding en het conceptmatig denken. Daar zijn
we ook heel druk mee bezig.”
Hij vervolgt: “Iedereen weet dat onze markt
verandert, niet alleen qua aanbieders, maar ook
producten, evenals de manier waarop ik die producten kan vinden, kopen en bestellen. Bovendien
is duurzaamheid veel meer een issue dan twee
jaar geleden. Wat geeft minder CO2-uitstoot? Een
product online bestellen of als je het met een elektrische auto af kunt halen in het dorp? Daar zullen
zeker ontwikkelingen in zijn. Daarnaast ontstaan in
de markt voor office supplies nieuwe kansen door
de digitalisering en online meetings. Ook op het
gebied van inrichting zijn er volop ontwikkelingen
door het hybride werken. Het kantoor wordt een
clubhuis en wij faciliteren dat. De markt is zo in
beweging en als je vast blijft houden aan je kopieerpapier en toner, dan red je het niet. Bovendien
heb ik een voorliefde voor boeken gekregen en
een traditionele boekhandel is prachtig. Die zal
nog heel lang blijven bestaan.”

Winter, die met zijn kleine winkels geschikt is voor
een stad als Amsterdam. Bovendien willen we met
Van de Ven op regionaal niveau, zoals we dat nu
al doen, de office supplies verder laten groeien.
De online business loopt hier dwars doorheen.
Bij Gebroeders Winter gaat het hierbij meer om
de beschikbaarheid. Laat zien wat je expertise en
zoek de combinatie met afhalen. Bij de business
van Van de Ven staat het ontzorgen van de klant
voorop.”
Waar sta je over vijf jaar? “Allereerst vind ik
belangrijk dat we kunnen bouwen aan een team
van jonge en oudere mensen, dat er samen voor
gaat. Je moet bedrijfsmatig winst maken, je moet
sustainable zijn, dat begrijp ik allemaal. Maar het
zou mooi zijn als mijn medewerkers over vijf jaar
met trots zeggen: ik werk bij Tilssons (de naam
van de holding, red.). Verder zou ik graag van de
leveranciers partners maken en dat je uiteindelijk
een soort community creëert.”

Teamgeest

Davelaar wedt met zijn nieuwe onderneming nu
op meerdere paarden. “We hebben de traditionele
boekhandel, waarbij ik nog veel mogelijkheden
zie. Daarnaast hebben we een poot Gebroeders
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REDACTIE

Winnaars
Benelux Office Product
Awards 2021

Tijdens een feestelijke avond in Residence Rhenen zijn de winnaars van de BOP (Benelux Office Products)
Awards bekend gemaakt. De Awards telde dit jaar 48 genomineerde producten in 14 categorieën.
De innovatie Award was dit jaar voor Centraal Inkoop Buro (CIB).
Op donderdagavond 7 oktober vond in Residence Rhenen de uitreiking
plaats van de Benelux Office Products Awards. Het werd voor het eerst
na lange tijd weer eens een feestje voor en door de branche! Het werd
een lange zit voor de aanwezigen: deze zeventiende editie telde maar
liefst 48 genomineerde producten en oplossingen in veertien verschillende
categorieën.

Nieuwe categorieën populair

Nu de situatie weer enigszins is ‘genormaliseerd’ en weer voorzichtig
vooruitgekeken kan worden, zie je dat terug in de aard van de aangeleverde producten en oplossingen. Terwijl de aparte corona-categorie is
geschrapt, staan er twee categorieën nadrukkelijk in de picture. Zo neemt
de nieuwe categorie Hybrid Working Solutions alvast een voorschot op
de komende werkvorm. Daarnaast was het segment Healthy Work Products (gesplitst in Hygiëne en Ergonomics) een soort ‘poule des doods’.
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Lockdown heeft invloed

Opvallend was verder dat de inschrijvingen voor de laatste jaren zeer
sterke categorie Visual Communications Products achterbleven, wat wellicht te wijten is aan de onzekerheid over de toekomstige werkomgeving.
Sustainable Office Products is een belangrijke categorie die terug is van
weggeweest. De jury constateert dat duurzaamheid juist in deze tijd weer
volop aandacht verdient. Dat mag de branche volgens hen best wat meer
laten zien. Hopelijk wordt deze uitdaging met beide handen aangegrepen.
Al met al is de jury positief over de innovatiekracht van de leveranciers en
dat er zich nog steeds nieuwe partijen profileren in deze markt.

REDACTIE

En de winnaars zijn…
Computer Products
R-Go Break Coach
R-Go-Tools

Met deze tool springt R-Go Tools succesvol in
op de voortdurende trend van vitaliteit op de
werkplek.

Healthy Work Products – Ergonomics
Easyflux
Easyflux
easyflux is een handig hulpmiddel dat bijdraagt
aan een gezonde werksituatie, voorkomt werkdruk en verhoogt werkplezier, oordeelt de jury

Healthy Work Products – Hygiëne

Office Machines

Office Interior

Office Supplies

Visual Communication Products

Stationery Products

Marketing Awards

Hybrid Working Solutions Award

Bedrukbare antimicrobiële etiketten –
beschermfolie • Avery Benelux
Avery heeft een nieuw assortiment antimicrobiële beschermfolie ontwikkeld dat ideaal is voor
gebruik op oppervlakken die veel aangeraakt
worden. De folie doodt 99,9% van alle bacteriën,
microben en ziektekiemen. Avery maakt hiermee
het verschil en is een terechte winnaar.

CLAMP
Palmberg
Palmberg springt met CLAMP uitstekend in
op flexibiliteit en akoestisch veilige werkplekken, een must voor iedere organisatie. En niet
te vergeten: duurzaamheid staat op een hoog
niveau met de relevante Duitse en Europese
certificaten.

Supreme Touchscreen
Legamaster
De jury looft de speciale aandacht voor
gebruiksvriendelijkheid dat terug te vinden in
zowel de uiterlijke vormgeving als het design
van de interface.

Raamtekenweken 2021 –
Geef december een slinger
edding Benelux
Een omzetstijging van meer dan 25% in krijtmarkers tijdens de campagne. edding is er dus
in geslaagd om de consument te mobiliseren.

Lyra™ 3-in-1 inbindstation
Fellowes
De machine zorgt voor een perfecte uitlijning,
eenvoudige selectie van het formaat en de accessoires en een nauwkeurige afwerking.

Leitz Cosy serie
ACCO Brands
Ook in de aloude en brede categorie office
supplies valt te vernieuwen en onderscheid
te maken. ACCO pakte dit goed op met Leitz
Cosy, een nieuwe reeks kantoorproducten die
zowel stijl als functionaliteit biedt en past in elk
interieur, zowel thuis als op kantoor.

edding Acrylics • edding Benelux
edding speelt met edding Acrylics slim
in op de populariteit van ‘schilderen
met acrylverf’. Iedereen, van jong
tot oud, kan zich altijd en overal een
kunstschilder wanen, op papier en canvas én - mooi meegenomen - zonder te
knoeien.

Smart Office Solution Room en Desk
Management en Bezoekers registratie
GoBright B.V.
GoBright heeft een efficiënte tool ontwikkeld die
de terugkeer naar kantoor in goede banen kan
leiden.
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Design Award

Sustainable Products Award

Best Performing Product

Innovation Award

Staedtler exclusieve triplus bal-/vulpen
Staedtler Benelux
Volgens de jury is de pen een echte eyecatcher
met zijn elegantie en pure klasse, maar biedt het
ook veel schrijfcomfort. Je kunt kiezen uit vier
modieuze kleuren.

Papercliphouder
Maul
Made in Germany, robuust van onbreekbaar
kunststof, met een grote capaciteit en drie
jaar garantie. Een echte golden oldie en
klassieker, die nog lang niet in de mottenballen hoeft.

ADOC ‘The White One’
Aurora Productions NV
Deze nieuwe categorie kende verschillende
sterke inzendingen, maar uiteindelijk trok ADOC
‘The White One’ aan het langste eind. Met recht
het duurzaamste product van deze awards,
aldus de jury.

CIB Centraal InkoopBureau B.V.
Ewout van Haeften heeft inmiddels bewezen dat hij zijn nek durft
uit te steken met vernieuwende producten in de officebranche.
De PicoBello is daarvan opnieuw een bewijs.

ADVERTORIAL

BLAUWE ENGEL
VOOR MAUL
BUREAU-ACCESSOIRES
De greener@work-collectie van de Duitse fabrikant
MAUL heeft het milieukeurmerk "Blauer Engel"
gekregen. De bloemenbak van gisteren is de
bureau-organizer van vandaag: alle producten
zijn gemaakt van meer dan 85% gerecycled
post-consumer plastic, ofwel afval van commercieel en particulier eindverbruik. Lage uitstoot en
sociaal verantwoord kenmerken de productie die
plaatsvindt in de fabriek in Kirchen, Duitsland. De
ultramoderne productie-installaties zijn zeer energiebesparend, en het geproduceerde kunststof
afval wordt volledig opgevangen en teruggevoerd
in de productiecyclus.
De met de Blauwe Engel voorziene collectie
bestaat uit de bureau-organizer MAULroundbox,

de papercliphouder MAULpro, best performing
product BOP-award 2021,en de MAULgo klembord in vier kleuren wit, rood, blauw en zwart. De
producten worden verpakt in FSC® gecertificeerde kartonnen dozen van duurzaam bosbouwmateriaal of in folie van postindustrieel gerecycled
materiaal.
In Augustus ontving het bedrijf MAUL de certificering voor zijn milieumanagementsysteem
conform de internationale norm ISO 14001. In een
vierdaagse audit werden alle relevante processen
door TÜV Süd aan een strenge controle door
onderworpen. Voor het Duitse productiebedrijf
is dit het volgende onderdeel van het ecologisch
georiënteerd bedrijfsbeleid.

Het doel van ISO 14001:2015 is om de milieuprestaties van het bedrijf blijvend te verbeteren
en verantwoord gebruik van hulpbronnen te realiseren. De norm garandeert onder andere dat alle
belangrijke aspecten op het gebied van milieubeheer, zoals het bijvoorbeeld het verminderen van
het energieverbruik, het materiaalgebruik en de
hoeveelheid afval, bewaakt en continu verbeterd
worden.
Bij MAUL is milieubescherming systematisch verankerd in de organisatie. Voor de komende jaren
staan veel projecten op het stappenplan van het
familiebedrijf: verdere afname van het energieverbruik, verpakkingsoptimalisaties en e-mobiliteit.
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NIEUW
Bescherm uzelf en anderen tegen infecties
Onze antimicrobiële producten elimineren 99,9% van de bacteriën en ziektekiemen
Gebruik de nieuwe, innovatieve antimicrobiële etiketten
en beschermfolies van Avery op oppervlakken die
veel aangeraakt worden en ondersteun zo reinigingsen desinfectieprocedures!
▪ Duurzaam en langdurig zelfsteriliserend eﬀect,
onschadelijk voor de gezondheid
▪ Perfect geschikt voor handgrepen, liftknoppen, bureaus,
er
boeken, lichtschakelaars en nog veel meer
▪ Antimicrobiële werking is klinisch
getest door onafhankelijke instituten

www.avery.nl/antimicrobieel

PAPERWORLD

Paperworld 2022:
eindelijk weer
fysiek bij elkaar
Het is eindelijk weer zo ver: op 29 januari tot en met 1 februari
2022 vindt er een nieuwe editie van Paperworld plaats. Na een
jaar zonder dit belangrijke internationale podium voor de office
supplies branche mogen branchegenoten uit de hele wereld
weer fysiek bijeenkomen in Frankfurt. Paperworld 2022 vormt
dan ook een goede graadmeter voor de marktontwikkelingen
in deze moeilijke tijd.
"We zijn verheugd dat we na een pauze van
een jaar Paperworld weer op locatie in Frankfurt
kunnen houden. De hele sector kijkt, net als
wij, uit naar het persoonlijke zakelijke contact,
informatiedeling en innovatieve ontwikkelingen. De
afgelopen maanden hebben we van alle kanten
herhaaldelijk de wens gehoord voor een echte
Paperworld, omdat het gewoon dé ontmoetingsplaats is voor de sector", zegt Philipp Ferger, Vice
President Consumptiegoederenbeurzen, Messe
Frankfurt Exhibition GmbH.

Visionair kantoor

In 2022 zal Paperworld trouw blijven aan zijn
concept en een productassortiment presenteren
in zowel het segment ‘het visionaire kantoor’ als
‘stationery trends’. Tegelijkertijd is er weer een
ondersteunend programma met seminars en
trendshows.

De hallen 3.0 en 4.0 vormen het decor voor
productsegmenten als kantoorapparatuur en -inrichting, organisatie- en presentatiehulpmiddelen,
kantoorpapier, schrijf- en tekengerei, computeren printeraccessoires en gerecyclede printermaterialen. Hier zullen onder meer Durable, edding, Erich Krause, General Machines Technology, HSM,
Jakob Maul, Legamaster, Navigator, Novus Dahle,
Ninestar/Static Control Components, Schneider
Schreibgeräte en Sigel vertegenwoordigd zijn.
Het complementaire programma in hal 3.0 is
gefocust op de toekomst van het kantoor. Het
innovatiegebied ‘Office of the Future’ krijgt een
nieuwe naam: ‘Future of Work’. Het zal een
breed scala aan aspecten belichten die te maken
hebben met het kantoorwerk van morgen, maar
ook met samenwerking in het algemeen. Digitale
producten en oplossingen en het samenspel tus-

sen analoge en digitale kantoorwerelden spelen
hier een hoofdrol.
In hal 4.0 zullen in de Remanexpo area weer de
Remcon Seminars plaatsvinden met lezingen over
actuele thema's in de branche.
Het gebied Stationery omvat productgroepen
als briefpapier, wenskaarten, kleine lederwaren,
accessoires en schoolbenodigdheden. Hier tonen
exposanten als bsb-obpacher, Duni, Kaweco,
Rössler, Sadoch/Brizzolari en Troika hun trendproducten en noviteiten.

Online platform

Het fysieke deel van Paperworld wordt aangevuld
met een online platform voor branchegenoten
die om welke reden dan ook niet naar de beurs
kunnen komen. Digitale uitwisseling via chat of
video is al mogelijk een week voor en twee weken
na het evenement. De video's worden achteraf
beschikbaar gesteld op het kennisplatform Conzoom Solutions. Daarnaast is het mogelijk online
het Nextrade-portaal voor order- en gegevensbeheer te bezoeken. Nextrade maakt digitale 24/7
zakelijke relaties tussen retailers en leveranciers
mogelijk.
De beursorganisatie wil het beursbezoek zo veilig
mogelijk maken met het oog op Covid-19. Zo zijn
er maatregelen als 100 procent verse luchttoevoer, royale inrichting van zalen en entrees om
afstand te behouden, intensieve schoonmaak,
een op hygiëne aangepast cateringconcept en
het dragen van mond- en neusbescherming.
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COLUMN

Overleven
Nadat wij eind december vorig jaar op last van de overheid de deuren moesten sluiten vanwege corona, is ook
2021 een moeizaam jaar geworden. Ruim vier maanden
niets mogen verkopen laat diepe sporen na. De blijdschap die er was toen wij eindelijk weer boeken en tijdschriften mochten verkopen is inmiddels vervangen door
grote zorgen over hoe wij kunnen overleven. In mijn geval
is er absoluut vreugde over het feit dat de boekenomzet geweldig gaat. Het verschil met 2020 – ons beste jaar
ooit – is minimaal en als wij dit jaar met de kerstdagen
gewoon open zijn dan moet het een prachtig boekenjaar
worden. Op zich opmerkelijk, als je beseft dat boeken ons
enige product is dat zonder veel problemen ook online
te bestellen is. Onze klanten hebben echter een duidelijk
statement gemaakt: wij steunen de lokale boekwinkel.
Het probleem van onze winkel zit hem in de andere producten die noodzakelijk zijn voor ons voortbestaan. Tijdschriften,
wenskaarten, kantoor- en schrijfwaren. Die blijven ver achter bij
vorig jaar. Terwijl het niet echt producten zijn die je makkelijk
online kan kopen. Het zorgde ervoor dat augustus en september 2021 de slechtste maanden waren sinds de opening van
onze winkel. Terwijl wij de afgelopen twee jaar ook met deze
producten juist enorm in de lift zaten. Kopen de mensen hun
wenskaarten tegenwoordig bij de supermarkt? Bij de drogist?
Winkels die tijdens de lockdown wél gewoon door mochten
gaan met verkopen. Of die het in deze maanden op slinkse wijze hebben toegevoegd aan hun assortiment.
Bij tijdschriften zou het te maken kunnen hebben met abonnementen. Als je vier maanden nergens terecht kan voor je tijdschriften, dan is de verleiding groot om dan maar een abonnement af te sluiten. Mogelijk dat deze mensen straks weer bij ons
terug komen als ze een jaar hebben volgemaakt. Ondertussen
hoor en lees ik dat veel boekwinkels in Nederland om verschillende redenen er mee zijn gestopt. Of er binnenkort mee ophouden. Soms omdat ze er geen zin meer in hebben, omdat de
eigenaar met pensioen gaat en geen opvolger heeft gevonden
of omdat ze geen geld hebben voor een noodzakelijke verbouwing. In veel gevallen is de onderliggende reden wel degelijk
te herleiden naar corona. Vier maanden dicht heeft er bij veel
ondernemers behoorlijk ingehakt en als je al die tijd geen stuiver
aan steun hebt gekregen, dan is het op een gegeven moment
wel voorbij. Door zolang in te teren op je eigen spaargeld heb je
uiteindelijk weinig andere keuze dan je winkel te sluiten om met
zo min mogelijk kleerscheuren weg te kunnen lopen.
In Almere-Haven voelen wij de klap van december vorig jaar
nog altijd. Dat zie je onder andere terug in een deel van ons
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assortiment. Het assortiment cadeaukaarten is zo goed als
verdwenen en ook postzegels zijn nauwelijks nog aanwezig.
Producten die om behoorlijke investeringen vragen en onder
aan de streep niets of nauwelijks iets opleveren. Het zijn zogenaamde serviceartikelen. Je hebt ze nodig om klanten binnen
te krijgen en je hoopt dat ze dan ook een tijdschrift of boek
meenemen. Misschien niet nu, maar dan toch zeker volgende
maand. Op een gegeven moment moet je echter de keuze maken: geef je het weinige geld dat je hebt uit aan nieuwe boeken
voor je eigen winkel of aan cadeaukaarten van Bol en Amazon.
Of aan velletjes postzegels, die je een investering van een paar
duizend euro kosten en waar je onderaan de streep zo goed als
niets aan verdiend.
Voor veel ondernemers is de keuze dan niet moeilijk. Ook voor
mij niet, al kost het je natuurlijk wel klanten. Veel mensen hebben geen enkel begrip voor het feit dat je geen velletjes postzegels verkoopt. Je legt het uit en zegt dat wij wel zegels kunnen
uitprinten als ze hun geschreven kaarten meenemen en bij ons
in de brievenbus gooien. Soms verlaten ze dan echter alsnog
hoofdschuddend en mopperend de winkel en zie je ze niet
meer terug.
Het is voor ons een wedstrijd die we niet kunnen winnen. De
afweging is echter simpel: we kunnen ons geld maar één keer
uitgeven en doen dat liever aan producten waar we iets mee
verdienen. Alleen dan kunnen wij de huur betalen. Alleen dan
maken wij kans om te overleven.

Eric Herni is Eigenaar bij Boekhandel Eric Herni
(The Read Shop Almere-Haven) en schrijft met
grote regelmaat een column over zijn boekwinkel
in Almere-Haven. Over de gevolgen van corona
voor de retail en de kunst van het overleven.

ADVERTORIAL

GoBright organiseert
met slimme software
de kantoorbezetting
Onlangs won GoBright de Benelux Office Products Award in de categorie
Hybrid Working. Een terechte erkenning voor een snel groeiende onderneming, die in deze tijd van hybride werken aan een flinke opmars bezig is.
KBM sprak met commercial director Chris Wiegeraad over de bijzondere
cloudoplossing voor room-, desk en visitor management en digital signage.
GoBright biedt veel meer dan een eenvoudig
roombooking systeem, zoveel is wel duidelijk. Want
ook de reservering van bureaus en lockers kun je
er mee organiseren, evenals bezoekerregistratie
en digital signage oplossingen. “Zo’n compleet
pakket is uniek, vertelt Wiegeraad. “Ons software
platform dekt alle facetten af en is te integreren met
agenda’s als Office 365 en Google Calendar en ook
met andere software voor facility management en
gebouwbeheer. Belangrijk is ook de integratie met
Active Directory. Hierdoor kan een nieuwe klant alle
gebruikersgegevens direct in de GoBright omgeving synchroniseren en later eenvoudig gebruikers
toevoegen of uitschakelen”.

Voordelen

“Met name grote organisaties vinden het prettig om
met één leverancier te werken, met goede securityen dataprocedures, zo blijkt. Daarnaast is het mogelijk voor medewerkers om de tooling te gebruiken
zonder de gebruikelijke app. “Vaak willen mensen
op hun eigen mobiel geen zakelijke apps zetten of
er is een andere reden om geen app te hebben.
Onze software werkt ook via onze Online Portal,
onze Outlook Plugin, NFC en RFID, gekoppeld in
Active Directory. Zo heeft iedereen toegang tot de
faciliteiten van GoBright en blijft voor de werkgever
alle data beschikbaar.”
GoBright is sowieso open en transparant, bijvoorbeeld via een uitgebreide set aan API’s. Hiermee is
het makkelijk te koppelen aan verschillende digitale
oplossingen binnen de kantooromgeving.
Voor desk management heeft GoBright zelf de
hardware ontwikkeld, wat uitgegroeid is tot een USP
voor de totale GoBright propositie. “Ideaal om te zien
waar een werkplek beschikbaar is, bijvoorbeeld voor
kantoren waar op 3 werknemers gemiddeld maar 1
werkplek beschikbaar is. Daarnaast, als je inlogt bij
een bureau, worden je persoonlijke data geladen,
zoals voorkeurshoogte voor een zit/sta werkplek.”
Voor de overige oplossingen heeft GoBright certifi
ceringsovereenkomsten afgesloten met wereldwijd

bekende hardware fabrikanten als Philips, ProDVX,
Linak en Vecos. Hiermee kan de klant zelf kiezen
welke hardware zij willen gebruiken, in combinatie
met de GoBright software.

Net op weg

GoBright bestaat pas vijf jaar, maar heeft zich in
Europa- en ver daarbuiten - al ontwikkeld tot een
toonaangevende speler. “Vóór corona waren wij al
actief met het ‘new way of working’ principe. Het gegeven dat het kantoor meer een ontmoetingsplek is
dan een verzameling werkplekken is nu wel bij iedere
organisatie doorgedrongen dmv de pandemie. Na
de eerste coronagolf kregen wij het enorm druk, omdat iedereen dacht dat we in een paar weken terug
zouden gaan naar kantoor, in de omgeving zoals die
was. Nu zien organisaties dat de terugkeer en het
werkklimaat vaak niet meer past in de bestaande
werkomgeving. Veel organisaties zijn daarom op dit
moment bezig de kantooromgeving aan te passen.
Men is het erover eens dat technologie noodzakelijk
is om dit werkbaar te maken”.“Met onze oplossing
kun je het gebruik van je kantoor managen, denk
onder andere aan het maximaal aantal mensen dat
per dag naar kantoor kan komen en het inzichtelijk
maken of een tafel schoongemaakt is, voordat je
hem in gebruik neemt”. Wiegeraad vermoedt dat de
behoefte naar de oplossingen van GoBright verder
zal toenemen. “Ik denk dat we nog steeds in de fase
van de early adapters zitten wanneer het gaat om de
integratie van ons volledige platform. Bedrijven met
enkele vergaderzalen willen nu wel een betaalbaar
systeem voor roombooking. Dit zal meer en meer
een commodity good worden. Op termijn wordt
deze software op een kantoor net zo onmisbaar als
een kopieermachine.”
GoBright verkoopt uitsluitend via het kanaal van
resellers. Het afgelopen jaar is het aantal actieve
resellers enorm toegenomen, gebaseerd op de
ontwikkelingen in de markt.

GoBright wint Benelux Office Products
Award
Onlangs won GoBright de prestigieuze
Benelux Office Products Award in de
categorie Hybrid Working Solutions. De jury
zegt over de oplossing van GoBright: ‘Een
slimme software (cloud-)oplossing voor de
kantooromgeving van organisaties. Nu het
vaste bureau steeds vaker overboord gaat,
kunnen medewerkers hiermee makkelijk
toegang krijgen tot een vergaderzaal of een
werkplek reserveren. Ook wordt voorkomen
dat - bijvoorbeeld in coronatijd - kantoorwerkers elkaar teveel tegen het lijf lopen.
Handig is dat bezoekers zich kunnen voorregistreren en zich vervolgens aanmelden bij
de receptie zonder dat die bemenst is. Met
sensoren zijn zelfs de actuele bezettingsdata te zien. GoBright heeft een efficiënte tool
ontwikkeld die de terugkeer naar kantoor in
goede banen kan leiden. Last but not least
kan het ook een handig planmiddel voor de
schoonmaak zijn.’

Distributie alleen via partners
GoBright verspreidt haar oplossingen enkel
via een indirect verkoopkanaal van distributeurs en lokale resellers. Het kan daarbij
gaan om distributeurs en resellers in de
AV-, IT- of kantoorinrichting branche. In de
Benelux verzorgt Epatra B.V. de distributie.
Epatra heeft perfecte kennis van de markt
en onze producten. Zij bieden lokaal service, trainingen en advies namens GoBright.
Voordeel is ook dat de hardware, waaronder
de beeldschermen voor de vergaderruimten, hier ook op voorraad zijn.

www.gobright.com
info@gobright.com
+31 (0)88 – 26 26 126

Distributeur GoBright
Epatra
www.epatra.eu
info@epatra.eu
+31(0)78 – 68 11 420
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FUN MEETS FUNCTION
Tekst en samenstelling: Joost Heessels

fun meets function
Handig!
Een muismat met
draadloze oplader
Ben je het laadkabeltje van je smartphone
vergeten en zit je nu op je werk met een lege accu?
Geen probleem, leg je energiebehoeftige mobieltje op de linkerplek van de muismat en hij wordt
meteen opgeladen. Om deze handige muismat
met draadloze oplader te kunnen gebruiken moet
je smartphone wel over Qi-technologie beschikken. Toestellen als de iPhone 8 en nieuwer en de
Samsung Galaxy S6 (en die daarop volgen) zijn
hiermee uitegerust.

Super stevige oortjes
ReduxBuds zijn niet alleen slimme, draadloze oordopjes die worden aangedreven door
AI. Bijzonder is het feit dat ze zijn gemaakt
met grafeen nano tech-luidsprekers. Grafeen is
afgeleid van koolstof. Het is tweehonderd keer
sterker dan staal en duizend keer dunner dan
papier. De ReduxBuds dempen harde externe
geluiden, zodat je van je muziek kunt genieten
zonder het volume te verhogen. Elke oordop is
uitgerust met een externe microfoon die ongewenst geluid filtert.
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Is het een smartphone
of een deskphone?

Even de biceps trainen
vanachter je bureau

Veel bedrijven stappen af van vaste telefoonverbindingen. Ook zakelijk wordt de smartphone
voor bellen gemeengoed. Wil je je smartphone
op kantoor gebruiken als de oude desktop telefoon? De Invoxia NVX200 verandert je smartphone in een bureautelefoon met een bluetooth
luidspreker en een oplaaddock. Een slimme
verstelbare standaard zorgt ervoor dat elk apparaat goed op de NVX200 blijft zitten. Verbind
het toestel via bluetooth, plaats je smartphone
en bellen maar!

Deze workout-stoel is ideaal om thuis of
op kantoor al zittend toch wat beweging te
krijgen. Je kunt hem aan elke stoel bevestigen. De workout-stoel is zowel naar boven als naar beneden in te stellen, hierdoor
zijn er heel wat trainingsmogelijkheden. De
weerstand heeft een vergelijkend gewicht
van twee tot negen kilo per arm en je traint
je biceps, triceps, borst- en rugspieren. De
stoel is gemakkelijk in elkaar te zetten. En,
een workout gids met bewegingstips krijg
je er gratis bij. Aan de slag!

FUN MEETS FUNCTION

Oortje dat kan vertalen
Time Kettle brengt met de WT2 Plus
het eerste AI-aangedreven, single-app oortje met vertaalfunctionaliteit op de markt.
De WT2 is in staat om 36 talen en 84 accenten bijna realtime te vertalen (compleet
met schriftelijke vertaling). De WT2 Plus
bestaat uit één paar oortelefoons (één per
persoon). Dan is er nog bijbehorende app
en een internetverbinding nodig om hem
werkend te krijgen.

Warmtecamera voor op je smartphone
Industrieën kiezen er vaker voor om mobiele apparaten te gebruiken bij het werk in het veld. Denk aan
installateurs die op zoek zijn naar isolatielekken of elektriciens die een oververhitte verbinding willen identificeren. Voor hen is er de FLIR ONE Pro. Die koppel je via USB-C aan je smartphone en hiermee heb je
ineens een compacte en krachtige warmtebeeldcamera in je hand. Goed te weten: USB-C wordt binnen
enkele jaren de standaardkoppeling voor smartphones.

Snel netwerk met
5G-hotspot is hot
Er komen meer merken met een 5G-hotspot op
de markt. Een voorbeeld is de De Netgear Nighthawk M2 Mobile Router. Dit is de eerste mobiele hotspot van Netgear die 5G ondersteunt. Hij is
klein en draagbaar, maar maakt toch tot twintig
gelijktijdige verbindingen mogelijk, zodat hij in de
drukste huizen en in kleinere kantoren kan worden
gebruikt. De hotspot en an downloads tot 2Gbps
ondersteunen. De batterijlevensduur is ook goed,
dus met deze hotspot is het ook prima reizen.

Powerbank voor je laptop
Met de komst van draagbare powerbanken is het eenvoudiger geworden om bijvoorbeeld
je smartphone opgeladen en gebruiksklaar te houden. Maar hoe zit het eigenlijk met grotere
apparaten als een laptop, draagbare monitor of zelfs een kleine tv? Gelukkig zijn sommige fabrikanten begonnen met het toevoegen van AC-uitgangen aan hun draagbare batterijen, zodat
je bijna elk apparaat kunt opladen of van stroom kunt voorzien, ongeacht of het via USB of met
een stekker wordt aangesloten. Dat betekent dat je hiervoor een draagbare laptopoplader zoals
de PD Pioneer 20000 van RavPower kunt gebruiken. Deze is voorzien van een USB-C-poort,
een USB-A-poort en een driepunts AC-wandcontactdoos. Zo kun je bijvoorbeeld een Macbook uit 2015 in ongeveer twee uur volledig opladen. De pack zelf opladen kost zo’n drie uur.
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Lunchen met...

lunchen met...

Jeffrey van
Rietschoten
Peter Damman is veel onderweg
en mag graag lunchen. Deze keer
werd hij uitgenodigd door Jeffrey
van Rietschoten. Hij is sinds kort de
directeur van het familiebedrijf bedrijf
van Rietschoten Office Point. Het in
Barendrecht en Rotterdam gevestigde
bedrijf is al jaren voor velen een
begrip. Niet alleen bij klanten, maar
zeker ook bij leveranciers. Dat mag
ook wel als je al 95 jaar actief bent!
Meerdere familieleden zijn er actief en
dat maakt het allemaal heel bijzonder.
Voldoende reden om met Jeffrey in
gesprek te gaan en te horen wat het
geheim is om het zo lang succesvol
vol te houden.

1.Van Rietschoten is een van de oudste
bedrijven uit de branche. Wat is het verhaal?
Nou Peter, we bestaan al sinds 1926. Toen is mijn overgrootvader
in IJsselmonde begonnen met een drukkerij. In de loop van de tijd
werd het assortiment uitgebreid met pennen, kantoorartikelen en een
boeken uitleen. IJsselmonde groeide hard en we hadden ook meerdere
winkels. Het assortiment werd toen uiteraard nog breder. Begin jaren
negentig zijn we in Barendrecht begonnen met de B-t-B verkoop. Dat
was een goede beslissing. Al snel hadden we vele klanten. Een paar
jaar later zijn we verhuisd naar het huidige pand met showroom. Dat
was ook het moment dat de boekhandel en kantoorvakhandel zijn
gesplitst. In die tijd ben ik weer ‘teruggekomen’ na een aantal jaren bij
Mado in Utrecht. Nu run ik het bedrijf samen met mijn twee jongere
broers Sander en Vincent en onze zwager Jaap. Het is een echt familiebedrijf en zo voelt het ook!
2 Je hebt het bedrijf overgenomen en bent nu directeur. Is dat
een zware last?
Mijn vader is ruim een jaar bezig geweest met afbouwen. We hebben
jarenlang samen gewerkt en eigenlijk alles wel meegemaakt. Goed en
slechte tijden, dus ik ben wel wat gewend. En ik heb natuurlijk de steun
van Jaap en mijn broers. Ik geniet elke dag van dit mooie vak. En voor
mijn vader is het misschien ook wel goed om te horen dat hij soms toch
nog gemist wordt.
3 Op welke markten zijn jullie actief? Consument en zakelijk?
In de winkel in Rotterdam doen wij hoofdzakelijk B-t-C. In Barendrecht
zijn wij volledig geconcentreerd op de B-t-B markt. Ons assortiment
bestaat uit kantoorinrichting, kantoor- en facilitaire artikelen, kantoormachines en sinds vorig jaar zijn we ook met ICT oplossingen gestart.
Heerlijk om in al die gebieden te kunnen werken!
4 Je bent lid van Quantore en Hameco. Wat is de reden hiervan?
Ons basis assortiment betrekken wij bij Quantore. Maar we kopen ook
dagelijks bij de Hameco leveranciers die een mooi aanbod hebben. Je
moet in deze markt onderscheidend zijn en dat doe je dus ook met je
aanbod en assortiment. En naast deze twee inkoopverenigingen doen
we ook nog zaken met Soft Carrier en Adveo, want zij hebben een zeer
uitgebreid assortiment .
5 Kan de traditionele handelaar nog wel concurreren met de pure
e-commerce aanbieders?
Nou Peter, je zou denken dat dat mogelijk moet zijn. Wij vinden dat
we iets duurder mogen zijn dan een e-tailer. Met ons hybride aanbod:
showroom/ winkel/webshop en eigen bezorgers, bieden wij toch wel
iets meer. Daar is ook een specifieke klantengroep voor. Echter, het
verschil in prijs met de e-tailers is nu zo groot, dat de klanten ons
te duur vinden. En dat terwijl onze marge in de loop der jaren
alleen maar minder is geworden. Dus ergens gaat er iets
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niet goed. We zijn inmiddels met een aantal bezorgde leden
in gesprek met Quantore om te kijken hoe we dit kunnen oplossen.
De enige die nog niet aan tafel zitten zijn de A-merk fabrikanten. Die
moeten tenslotte ook meedenken.
6 Hebben jullie geprofiteerd van het nieuwe werken? De thuiswerkplek?
Zeker! Het afgelopen jaar hebben we inderdaad veel thuiswerkplekken
mogen verzorgen. En er is nog steeds volop vraag naar. We hebben onze
showroom ook aangepast naar aanleiding hiervan. Op de kantoren zelf zullen
er minder werkplekken nodig zijn. Maar je wil elkaar wel regelmatig op kantoor ontmoeten, het liefst in een sfeervolle omgeving. En naast een informele
ontmoetingsplek moet er natuurlijk ook vergaderd worden. Deze behoefte
vullen wij graag in.
7 Jullie hebben nog steeds een eigen magazijn. Is dat niet te
kostbaar?
Het is inderdaad duurder om het allemaal zelf te doen. Maar wij hechten grote waarde om zelf de bestellingen bij de klanten af te leveren. Op die manier
hebben wij weer een extra contact moment met de klant en daar komt altijd
iets uit. En je krijgt natuurlijk veel meer zicht en grip op de kwaliteit van de
levering. En dat is heel belangrijk.
8 Ben je een netwerker en bezoek je ook beurzen?
Ik haal geen voldoening uit businessclubs. Maar beurzen bezoek ik wel. Ik ga
dan graag in gesprek met leveranciers en collega’s. Daar leer je altijd van .
Onlangs had Hameco ook weer een bijeenkomst op sportcentrum Papendal.
Dat was niet alleen nuttig maar ook heel gezellig. Overigens hebben we wel
iemand in het bedrijf die wel veel netwerkt en het gezicht is van van Rietschoten. Dat is mijn zwager Jaap en die doet dat heel goed!
9 Er is een tekort aan producten en de prijzen blijven stijgen. Hoe
gaan jullie hier mee om?
Wij hebben meerdere leveranciers, dus meer keuze uit assortimenten. Dus
we kunnen altijd wel een alternatief vinden voor de klant. En het prijsverschil
neem ik dan voor mijn rekening. Het belangrijkste is dat de klant geholpen
wordt. En de standaard verhogingen berekenen we gewoon door. Met een
goede uitleg is dat geen probleem.
10. Had je als kind al het idee dit te doen? Of wilde je liever iets
anders?
Eerlijk gezegd heb ik er nooit zo over nagedacht. Ik hielp op jonge leeftijd al in
de winkel, dus ik wist eigenlijk niet beter. En je kon er ook nog een boterham
mee verdienen, dus dat was prima. Als ik iets anders zou doen is dat in de
richting van zon en toerisme. Ook mooi!
11 Wij hebben altijd tevreden klanten omdat…?
Omdat we de klant altijd willen ontzorgen. Soms levert die inzet niets op,
maar de loyaliteit van de klant is daarna onbetaalbaar!

Als je als bedrijf al zo lang bestaat
moet je wel iets heel goed doen.
Meerdere generaties zijn in de
zaak actief of actief geweest.
En dat al 95 jaar. Jeffrey is de
nieuwste generatie die het bedrijf
leidt. Uiteraard samen met andere
familieleden. Familiebedrijven doen
het altijd beter en gaan langer mee.
Dat is natuurlijk geen toeval. Passie
voor het vak en toewijding voor
je klant bepalen voor een groot
deel het succes. En dat zit bij Van
Rietschoten wel goed. Op naar de
volgende 100 jaar!
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PRODUCTNIEUWS

Kensington houdt je fit en gezond waar je ook werkt
Zeker nu de verwachting is dat veel bedrijven in
de nabije toekomst naar een hybride werkvorm
zullen overstappen, is het van belang om ook je
thuiskantoor ergonomisch in te richten. Voor de
hand liggend zijn een laptopverhoger of monitorstandaard, extern toetsenbord en muis en
een muismat met polssteun of polssteun voor
je toetsenbord. De Easy Riser™ Laptopverhoger met koelfunctie is niet voor niets één van de
bestverkochte producten van Kensington. In een
handomdraai breng je hiermee je laptopscherm
op ooghoogte. Maar denk ook aan een monitorarm, zit-stabureau, rug- en voetensteun en stoelkussen. Kensington ziet ook een enorme groei in

de omzet van trackballs, ergonomische muizen
die RSI klachten kunnen voorkomen, doordat
de arm en pols nauwelijks hoeven te bewegen.
Kensington biedt een complete oplossing voor
een ergonomische werkplek zowel thuis als op
kantoor.
Het unieke SmartFit® systeem van Kensington
maakt het heel eenvoudig en moeiteloos om
ergonomische producten snel aan te passen naar
de juiste, persoonlijke instelling.
Kensington heeft een monitorstandaard met
UV-compartiment, waar je aan het einde van
je werkdag je toetsenbord en muis kunt desinfecteren door middel van UV-licht. Tevens biedt

Kensington een afwasbaar toetsenbord en een
afwasbare muis die je eenvoudig onder de kraan
kunt reinigen. Allemaal slimme oplossingen voor
het toekomstige werken. Zo blijft iedereen fit en
gezond waar de werkdag zich ook afspeelt.

Sharp lanceert twee nieuwe krachtige zwart-wit productieprinters
Sharp lanceert twee nieuwe zwart-wit productieprinters, die zijn ontwikkeld voor drukke,
on demand printomgevingen. De high-speed
MX-M1056 en MX-M1206 bieden veel nieuwe
productiviteitsfuncties, uitbreidingen op het gebied
van beveiliging en de workflow mogelijkheden.

toevoegen van rillen en perforaties.
De nieuwe zwart-wit productieprinters bieden
key-operators volledige controle over hun workflows via één gebruiksvriendelijke interface, die
toegankelijk is via een kantelbaar 15,4″ LCD-kleurentouchscreen.

De nieuwe modellen leveren scansnelheden tot
240 ppm en printsnelheden tot 120 ppm, met
snelle opwarmtijden en een papiercapaciteit tot
13.500 vel voor nog langer continu printen. De
printers bieden ook een ruime keuze aan geavanceerde afwerkingsmogelijkheden, waaronder de
nieuwe GBC SmartPunch™-technologie voor het

Razer pro-reeks met nieuwe producten voor kantoor
Razer voegt drie nieuwe producten toe aan zijn
Productivity-reeks: de nieuwe Pro Click Mini
draadloze muis, het Pro Type Ultra draadloze toetsenbord en de Pro Glide XXL muismat. De nieuwe
producten kunnen draadloos verbinding maken
met meerdere apparaten, hebben een langere
batterijduur en zijn stiller.
De Pro Click Mini maakt gebruik van stille, tactiele
switches die een levensduur van 15 miljoen muisklikken hebben. De Pro Click Mini biedt maximale
productiviteit en minimaal geluid, zodat andere
mensen op kantoor, in een koffiezaak, in de trein
of thuis niet worden afgeleid.
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De stille mechanische switches van de Pro Type
Ultra gaan tot 80 miljoen toetsaanslagen mee en
de keycaps zijn voorzien van een zachte coating.
Een pluche kunstlederen polssteun biedt verdere
steun.
Het microvezel oppervlak van de nieuwe Pro
Glide XXL muismat, voor nauwkeurige tracking,
en de rubberen onderlaag van de Pro Glide XXL
zorgen voor een zachte basis op het bureau en
verhoogt het comfort.

BEDRIJVENPAGINA

the label company

J.Maulstrasse 17
D-64732 Bad Konig (D)
M: + 31 6 5468 6068
T: + 49 606 3 502 266 (Nls)
k.broekman@maul.nl

Avery Benelux
Cobolweg 3, 3821 BJ Amersfoort
Tel.: +31 (0)33 720 07 20
e-mail: service@avery.nl
www.avery.nl

Gildeweg 11
3771 NB Barnveld
T: 0342-820217
info@herma.nl

Producent van MAUL , Hebel
•
Bureau-verlichting LED, Spaarlamp of
halogeen Op, aan of naast elk bureau
•
Kantoorartikelen Klemmen,
klemborden, schrijfmap, boekensteun,
bureauaccessoires
•
Werkplekinrichting Werkplekuitbreiding,
beamertafels, voetensteun
•
Visuele communicatie White-,prikbord,
flipover, accessoires
•
Brief-, pakketwegers
MAUL biedt 1000 kantoorartikelen voor BTB en
BTC. In de diverse categorieen levert MAUL naast
klassieke ook veel innovatieve, kleurrijke maar
hoogwaardige producten. Dit assortiment is ook
veelal leverbaar in een blister of doosverpakking.
Altijd minimaal 2 jaar garantie op het gehele assor-

Avery produceert voor elke gewenste
toepassing etiketten en kaartproducten die
consumenten helpen met het organiseren van hun
dagelijks leven, zowel op het werk als thuis. De
meeste producten zijn eenvoudig zelf te bedrukken
met de printer of kopieermachine. Daarom biedt
Avery gratis gebruiksvriendelijke Avery Design &
Print Online software en templates aan via
www.avery.eu/print
(werkt met PC, Mac en tablet; Android, iPad,
Kindle). Avery staat voor kwaliteit en geeft 100%
garantie op het storingvrij bedrukken van produc-

Dé specialist voor zelfklevende techniek. HERMA
staat voor sterk materiaal, hoogwaardige etiketten
en nauwkeurige modulaire etiketteermachines.
Wij zijn gespecialiseerd op het hele gebied
van de zelfklevende technologie. Sinds 1906
overtuigen wij onze klanten met onze continue
keten van knowhow en producten Made in
Germany. De innovatieve zelfklevende laminaten,
zelfklevende etiketten en etiketteermachines
van HERMA bieden ook een oplossing voor uw
etiketteertoepassing. Perfectie in detail, kwaliteit
en milieu en duurzaamheid staan bij HERMA
hoog in het vaandel. Wij nodigen u graag uit om
onze wereld met zijn onafhankelijke bereiken te
ontdekken en deel te nemen aan de innovatieve
ideeën:

timent.

wwww.maul.nl

Postbus 101, 3417 ZJ Montfoort
Vlasakker 5, 3417 XT Montfoort
T: (0348) 431 490
F:: (0348) 437 442
info@valksolutions.nl
Winkelautomatisering speciaal voor boek- en
kantoorvakhandel. Valk Solutions is de exclusieve
huisleverancier van Primera, Bruna, Readshop,
Boekenvoordeel, Cigo en Vivant. Digitale
uitwisseling van artikelgegevens, bestellingen en
pakbonnen met alle gangbare leveranciers.
Koppelmogelijkheden voor uw webshop en
boekhouding. Gecertificeerd voor ISAE 3402 (saas
outsourcing), ISO 27001 (informatiebeveiliging),
ITO (klantvriendelijke telefonische dienstverlening)
en Keurmerk betrouwbaar afrekenen van de
Belastingdienst.

www.valksolutions.nl

ten. Wij mogen rekenen op een trouwe aanhang
van gebruikers en dat belonen we graag met een
cadeau. Veel van onze producten bevatten een
voucher die te verzilveren is op www.avery.eu/
cadeau.

www.avery.eu

Vareseweg 43
3047 AT Rotterdam
T: 010-4702611
info@backshop.nl
www.minicute.nl
www.evoluent.nl

www.herma.nl

Vismeerstraat 3A
5384 VL Heesch
Nederland
Tel: +31 (0)85-4883660
info@in2brands.nl

Gespecialiseerd distributeur voor:
•
Ergonomische muizen
•
Rollermuizen
•
Ergonomische toetsenborden
•
Compacte toetsenborden
•
Laptop- en Tabletstandaards
•
Ergonomische accessoires
Backshop is sedert 20 jaar adviserend distributeur voor de ICT- en kantoorinrichting branche
van ergonomische hardware en accessoires.
Backshop representeert naast eigen producties,
de belangrijkste wereldspelers zoals MiniCute,
Kinesis, Goldtouch, Contour Design, Evoluent,
Fellowes, 3M, Human Scale, RH, HAG, XKeys en
vele andere merken in de Benelux.

www.backshop.nl

In2Brands is specialist in de ontwikkeling en
distributie van ergonomische producten en gerelateerde kantoorartikelen. De focus hierbij ligt vooral
op monitorarmen, elektrificatie en werkplekinrichting. Het totaalpakket kan worden aangeboden
afgestemd op de wensen van de eindgebruiker.
Dankzij de nieuwste technieken blijft het aanbod
up-to-date en sluit dit aan op de eisen van de
moderne eindgebruiker.
In2Brands levert alleen aan dealers en
projectinrichters. Door het efficiënt inrichten van
haar eigen bedrijfsprocessen kan In2Brands snel
en eenvoudig leveren aan klanten, maar ook direct
aan diens klanten, via dropshipment.

www.in2brands.nl
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KANTOORPLEIN

Groot aantal boekhandels de
dupe van ransomware-aanval
Titelive
Een grote ransomware-aanval op het Franse bedrijf Titelive zorgde er
vorige maand voor dat honderden onafhankelijke boekenwinkels in
België, Nederland en Frankrijk alle klantbestellingen met de hand aan
Centraal Boekhuis moeten doorgeven en dat ze niet meer aan hun
facturatie- en voorraadgegevens kunnen. De digitale gijzelnemers eisten
losgeld voor de versleutelde data.
Al die boekhandels haden enkele dage geen toegang meer tot hun
database. Het ging onder andere om zo’n negentig bij boekhandelketen
Libris aangesloten boekhandels.
“Je krijgt nu wel een boek binnen van de drukker, maar je weet niet voor
wie”, zei Jan Peter Prenger van Libris tegenover de NOS. “Als mensen
bestellen dan moeten boekhandels handmatig aan de slag.” Bij Libris
alleen al gaat het waarschijnlijk om zo’n negentig filialen.
Titelive brengt een saas-pakket op de markt waarmee boekhandelaars
online aan voorraad- en kassabeheer kunnen doen. Het bedrijf bedient
vooral onafhankelijke boekenwinkels.
Naar verluidt wa-

ren de systemen
van Titelive versleuteld en eisten
de gijzelnemers
een zeer hoog
losgeld.

Paagman breidt uit
De Haagse winkel maakte dinsdag bekend per 1 april 2022 Boekhandel
Verkaaik te zullen overnemen. Afgelopen weken is hierover overeenstemming
bereikt. Verkaaik zal na de overname in eerste instantie met behoud van eigen
naam en met de bestaande medewerkers verdergaan. De komende tijd wordt

gewerkt aan de integratie van de organisaties en processen.
De overname komt voor directeur-eigenaar Bart Jansen van Verkaaik na een
turbulente tijd waarin hij de boekhandel door de coronacrisis loodste. Nu de
winkel weer in rustiger vaarwater terecht is gekomen en volgens hem in goede
financiële gezondheid verkeert, is voor hem een goed moment gekomen om
de winkel over te dragen. Jansen leidde Verkaaik gedurende de laatste tien
jaar. De negen werknemers gaan over naar Paagman, dat zelf 120 medewerkers telt.
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Primera en 123inkt.nl winnaars
Beste Winkelketen 2021-2022
Primera is ook dit jaar in de categorie
ën Kantoorartikelen en Leeswaren verkozen tot Beste Winkelketen
van Nederland 2021-2022. In de
categorie kantoorartikelen, maar dan
op het terrein van webshops,
kwam 123inkt.nl als winnaar uit de
bus. Deze webshop won ook in de
categorie elektronica en ging dus,
net als vorig jaar met twee Awards
naar huis.
Bol.com was ook dit jaar de beste
webshop op het gebied van leesw
aren. De Lokalist, waar je online kunt
bestellen bij lokale winkeliers, werd
uitgeroepen tot beste nieuwkomer
op de Nederlandse markt.
Bijna 240 duizend consumenten dede
n mee aan de oproep om uit
meer dan vijfhonderd retailers hun
favoriete winkelketens en webshop
s
te kiezen. De verkiezing is een initia
tief van Q&A en ABN Amro is de
hoofdsponsor.

KANTOORPLEIN

Omzet online verkopers groeit
ruim 45 procent in coronajaar

Delo neemt MaDox Groep over
Delo, specialist op het gebied van
kantoormachines en documentoplossingen, kantoorartikelen, -inrich-

De grootste online verkopers in Nederland zagen in 2020 hun
omzet groeien met ruim 45 procent. Met een omzet van 3,3 miljard
euro is bol.com opnieuw lijstaanvoerder van de Twinkle100 en
loopt nog verder uit op Coolblue en Albert Heijn.
Koploper bol.com verkocht voor bijna 2 miljard euro meer dan
Coolblue, de nummer twee van de lijst. Het bedrijf van Pieter Zwart
ziet de concurrentie snel dichterbij komen: Albert Heijn (nummer
drie) is hard op weg om de tweede plek op het podium naast
Ahold Delhaize-zuster bol.com in te nemen. Zalando en Wehkamp
maken de top-5 compleet. Amazon behoudt, ondanks de opening

van een volledig Nederlandse webshop, de zesde plaats. Jumbo
zag zijn online omzet wederom stijgen en behoudt plek zeven,
gevolgd door de snel opkomende concurrent Picnic (vorig jaar nog
op dertien). De Bijenkorf blijft staan op de negende positie. Maaltijdbezorger HelloFresh completeert
de top-10 (vorig jaar
op twintig) als tweede nieuwkomer, met
een omzet van 350

ting en koffie, neemt de aandelen
van MaDox Groep B.V. over.

MaDox Groep is sinds 2011 actief
als dienstverlenende leverancier
met slimme softwareoploscombinatie
in
nals
van printers en multifunctio
singen. Het bedrijf richt zich met name op organisaties in de advocatuur,
accountancy, zorg en het notariaat. Met specifieke cloudoplossingen
worden werkprocessen beter gestroomlijnd, efficiënter ingericht en documenten overal toegankelijk. Dit wordt ondersteund met betrouwbare
hardware van het A-merk Kyocera.

Uitbreiden in documentmanagement
De uitbreiding van Delo past bij de ambitie van het Udense bedrijf. “We
willen op het gebied van documentoplossingen meer kunnen betekenen
voor klanten, die van ons verwachten dat we ze steeds verder ontzorgen bij een efficiëntere documentenstroom”, aldus Haro den Tuinder,
directeur van Delo.

miljoen euro.

Koffiebekertjes verdwijnen van
kantoor
Nieuwe vestigingen Broekhuis
De Twentse Boekhandel Broekhuis opent op 18 maart
2022 een nieuwe vestiging in Apeldoorn. Directeur/eigenaar Kees Schafra
t heeft een
langlopend contract getekend voor een pand van ruim
500 m2 in de
Hofstraat 4-10 in Apeldoorn.
De boekhandelsgroep, met een onlangs geopende vestigin
g in Deventer, krijgt hiermee een winkel met een frontbreedte van
36 meter in het
centrum.
Boekhandel Broekhuis is met 153 jaar een gevestigde
naam in boekhandelsland, met vestigingen in Hengelo, Almelo, Ensche
de en Oldenzaal. Begin 2021 werd succesvol een vestiging in Devent
er geopend.
Naast een uitgebreide selectie boeken zal de winkel ook
aanverwante artikelen gaan verkopen, waaronder wenskaarten, tijdschr
iften en
cadeaus.

Vanaf 2023 moeten alle koffiebekertjes
afwasbaar zijn of grotendeels
worden gerecycled. Een jaar later moet
en ook de plastic bakjes van
kant-en-klaar voedsel eraan geloven: ook
die gaan grotendeels in de
ban.
Het demissionair kabinet heeft de plann
en al besproken met betrokken
sectoren, waaronder de evenementenbra
nche en horecagelegenheden.
De haalbaarheid van het plan moet nog
blijken. Een concept van de
regeling wordt nog getoetst tot en met
begin december.
Het beoogde verbod op de plastic wegw
erpmaterialen kent wel wat
uitzonderingen. Zo gaat het niet gelden
voor spullen die herbruikbaar
zijn. Ook hoeven niet álle wegwerpbekertje
s in de ban: in eerste instantie
moet 75 procent van de bekertjes word
en ingezameld voor recycling. Ze
moeten dan wel daadwerkelijk gerecycled
worden.
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Afscheid als columnist
Bijna 5 jaar was deze pagina achterin KBM een vaste plek
voor mijn column. Het begon destijds met de vraag om
verslag te doen van mijn beursbezoek aan Paperworld
in Frankfurt. Daarna volgden columns over allerlei
onderwerpen binnen onze branche. Ook was ik jaren lid
van het KBM lezerspanel om mijn mening te geven over
een stelling en regelmatig als jurylid van de BOP Awards.
Meestal probeerde ik in de columns in te haken op actuele zaken in de branche, overnames, fusies, Novaka, Quantore, jubilea, nieuwe producten, de jaarlijkse BOP Awards, trends et
cetera. Altijd wachtte ik tot het laatste moment, maar net voor
de deadline stuurde ik Joost mijn column. Ik merkte dat er een
beetje druk op moest staan om wat te schrijven, zonder onderwerp of opdracht vooraf.
Als columnist had ik een vrije rol, want ik ben niet in dienst van
KBM en deed het zonder belangen van wie dan ook, zodat ik
nergens rekening mee hoefde te houden. Dit gaf mij de vrijheid
om me soms wat kritisch op te stellen om iets aan de kaak
te stellen of mijn mening te
geven. Dat is de rol van een
columnist.
Ik merkte het afgelopen
jaar dat veel onderwerpen al wel een keer
behandeld zijn, en wil
niet telkens terugvallen op dezelfde onderwerpen, zoals corona,
thuiswerken, digitalisering en Quantore.
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De dagelijkse talkshows kunnen moeiteloos dag in dag uit de
tijd vullen met onderwerpen als corona, persconferenties, de
formatie of ander politiek nieuws. Er is een overkill aan talkshows, en actualiteitenprogramma’s. Zoveel zenders, zoveel
dezelfde programma’s. Gelukkig zit er een uitknop aan het
apparaat. Muziek luisteren, een goed boeken lezen of hobby
beoefenen is minstens zo belangrijk. Eigenlijk wilde ik anderhalf
jaar geleden al stoppen, maar de redactie heeft mij toen overgehaald om door te gaan, maar nu stoppen als columnist voelt
als een goed moment.
Mijn inzet en betrokkenheid voor de branche blijft uiteraard, als
je vanaf 1986 in de kantoorbranche werkt kun je wel stellen dat
er liefde is voor het vak. Bij Quantore heb ik zitting in de Leden
Advies Commissie en het afgelopen jaar heb ik voor Novaka
meegewerkt aan de nieuwe opleidingsmodules. In KBM zal ik
af en toe ook nog wel voorbij komen, in welke nieuwe vorm
dan ook. Ik ben nog aan het broeden op iets nieuws. Voor nu
bedankt voor de aandacht en tot gauw!

Jos van Dalfsen
Vestigingsmanager VWC Kampen

Magenta Communicatie

HET COMMUNICATIE
BUREAU MET DE
AANDACHT DIE JE VERDIENT
Je kent je markt, je doelgroep en je weet wat je wil bereiken.
Het ontbreekt je aan tijd en expertise om de communicatie met de
markt goed in te vullen. Magenta Communicatie is dé specialist als
het gaat om vorm, inhoud en rendement van jouw content.

Content creatie

Content distributie

Social media
marketing

Branding
storytelling

Online marketing

Offline marketing

Lead generation

www.magentacommunicatie.nl

triplus®

www.staedtler.com/finewriting

