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Waarom niet?
We praten begin jaren 90 en de hele kantoorbranche is in rep en roer. Makro, toch al een ‘pain in 
the ass’ voor de vakhandel, opent in rap tempo een aantal kantoorgroothandels onder de naam 
Office Centre. Op de redactie van KBM krijgen we brieven van verontruste kantoorvakhandels 
die ons vragen of we niks kunnen doen aan die brutale nieuwkomer, die bij hun om de hoek een 
vestiging opent. Even later trekt de hele sector weer wit weg als Viking aankondigt de Europese 
markt te willen veroveren.

De afgelopen tijd kreeg ik regelmatig een deja-vu. Aan de ene kant de vakhandel die tekeer gaat 
tegen de opkomst van online spelers. Aan de andere kant Office Centre die zwaar in de problemen 
zit. Office Depot en Staples verkochten al eerder hun voormalige Europese tafelzilver. Kortom, par-
tijen waar de traditionele partijen in de markt het moeilijk mee hadden, verdwijnen na een generatie 
weer van het toneel.

Wie had dat dertig jaar geleden kunnen denken? Waarom ik dit vraag? Omdat het best zou 
kunnen dat de online winnaars van nu op termijn hetzelfde lot  wacht. Waarom niet? Twintig jaar 
geleden zou ik voor gek zijn verklaard als ik dezelfde voorspelling over Office Centre en Office De-
pot zou hebben gedaan. En zie waar we nu staan….Ik kan nog wel even terug in de tijd. Want ook 
V&D was indertijd een ‘angstgegner’ voor de sector, als het ging om back to school. Wie zei u? 

Kortom, de vakhandel moet zich focussen op zijn sterke punten en heeft dan ook de komende 
generatie voldoende bestaansrecht. Innovatie en verandering is niet tegen te houden. De sector 
laat al generaties lang zien zich te kunnen aanpassen. Of dat ook geldt voor de kleinere kantoor-
boekhandels die consumentgericht werken, moet daarbij nog  blijken. Die hebben wel een érg 
zware tijd achter de rug.

Even een persoonlijke noot tot slot, in deze KBM hebben we ook het bericht dat Paperworld na 
ruim dertig jaar (weer zo’n generatieding) opgaat in andere beursconcepten. Maar missen zal ik al 
die leuke, boeiende ontmoetingen in Frankfurt. Overdag op de beurs maar zeker ook na afloop in 
de stad. De beurs eind januari was altijd een positieve opmars naar het nieuwe jaar. Maar ook hier 
geldt; veranderingen zijn niet tegen te houden. Ik ben benieuwd naar wat er voor in de plaats komt.

Joost Heessels
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Het aftellen is begonnen!
De BOP Awards wordt in 2022 voor de 18e keer georganiseerd. Doel van deze 

Awards is het stimuleren en zichtbaar maken van innovatie in de branche.

De BOP Awards zijn inmiddels een toonaangevend instituut geworden, 
deelnemers zien toegevoegde waarde in een nominatie en het winnen  

van een van de felbegeerde Awards en zetten dit in binnen hun marketing  
en communicatie.

Als enige partij in de Benelux nomineren en benoemen we middels een 
onafhankelijke jury Awards uit voor een aantal categorieën binnen bussiness 

supplies, kantoorinrichting en –machines.
De Benelux Office Products Awards zijn bestemd voor fabrikanten,  

leveranciers en distributeurs in het office kanaal.

Jurering vindt plaats in juni en de bekendmaking cq uitreiking van de Awards 
vindt plaats in oktober tijdens de speciale Benelux Office Night.

De data voor 2022

Start aanmelding producten en diensten: 15 maart

Deadline aanmelding: dinsdag 31 mei

Jurering en bekendmaking genomineerden: dinsdag 7 juni

Bekendmaking winnaars en feestavond: donderdag 6 oktober

MEER INFO OP WWW.BOPAWARDS.NL
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Epson reserveert 770 miljoen voor 
duurzaamheid

Epson heeft 100 miljard Yen (770 miljoen euro) 
opzijgezet om het komende decennia zijn eigen 

duurzaamheid te verbeteren. Met het bedrag 
wordt onder meer geïnvesteerd in een koolsto-
farme bedrijfsvoering en in het sluiten van de 
materiaalketen.

De aankondiging van Epson valt samen met de 
publicatie van zijn Europese duurzaamheids-
rapport voor 2021. Hierin schetst het bedrijf zijn 
vooruitgang op weg naar een volledig duurzame 
bedrijfsvoering.

Frans Davelaar actief met overnames 
en innovatie

We schreven het al in de laatste KBM; Frans Da-
velaar heeft ambitieuze plannen. Zo blijkt nu ook 
weer uit de overname van Kantoorboekhandel 
Dieleman uit het Zeeuwse Tholen.
Recent maakte Verwijs bekend dat Dieleman 
Boekhandel in april 2022 haar deuren zou sluiten. 
Eigenaar Joyce Verwijs is dolgelukkig dat het 
bedrijf dat sinds 1926 op het eiland gevestigd is, 
toch blijft bestaan en dat de vijf werknemers kun-
nen blijven, zo vertelt ze aan de lokale Internet-
bode. In de 450 vierkante meter grote Boekhandel 
Dieleman worden boeken, speelgoed, 

cadeauartikelen en vuurwerk verkocht. Daarbij 
heeft de boekhandel een bedrijfsmatige tak.

Osinga in Nunspeet
En daar bleef het niet bij voor Frans Davelaar. Ver-
volgens was boekhandel Osinga in Nunspeet aan 
de beurrt. Streven is om de uitstraling, de naam, 
de deelname aan Libris en het ‘Osinga gevoel’ te 
behouden. Frans’echtgenote Ingrid zal de scepter 
zwaaien over de winkel. 

Phone House filiaal
Van de Ven for Office and More (voorheen Kan-
toorExpert) is sinds kort uitgebreid met de dien-
sten van Phone House. Hierdoor kan de klant ook 
voor service, advies en afsluiten en verlengen van 
een telefoonabonnement en de aanschaf van een 
telefoon. "Een aanspreekpunt zijn voor iedereen 
die digitaal werkt, dat willen wij realiseren met de 
komst van Phone House”, zegt directeur/eigenaar 
Frans Davelaar. 

Nieuwe dienst  
Wilbert Hofmeester
Wilbert Hofmeester is een service gestart waar-
mee dealers op een geautomatiseerde manier bu-
reaustoelen en kantoormeubelen in hun webshop 
kunnen plaatsen.
Wilbert Hofmeester: “Omdat zelf artikelen aanma-
ken heel veel werk is, ben ik een service gestart 
om het beheer van online content van kantoor-
meubilair voor dealers te verzorgen. Technisch is 
het vergelijkbaar met de manier waarop groothan-
dels voor kantoorartikelen de content leveren voor 
de webshop van haar klanten/leden.”

Rechtspraak stopt 
met faxen
Vanaf 1 februari zijn de rechtbanken in Nederland 
gestopt met faxen. Vanaf die datum verloopt de 
communicatie via versleutelde e-mail.
Tot nu toe werd de fax nog heel veel gebruikt 
in het contact tussen gerechtelijke instanties en 
de partijen in een proces. De juridische instan-
ties ontvingen per jaar zo'n 360.000 faxen en 
verstuurden er zo'n 42.000. Rechtbanken hebben 
een groot aantal faxnummers voor verschillende 
soorten zaken. Aanleiding om het traditionele 
faxverkeer te beëindigen is dat KPN binnenkort 
stopt met de ISDN-dienstverlening voor traditio-
neel faxen.

Meerderheidsbelang Röko in  
Smit Visual
De Zweedse investeringsmaatschappij Röko heeft 
een meerderheid van de aandelen van het Neder-
landse Smit Visual B.V. overgenomen. Röko is een 
in Zweden gevestigde investeringsmaatschappij 
met een kapitaal van 270 miljoen euro. Momenteel 
heeft het belangen in meer dan 15 kleine en mid-
delgrote ondernemingen in verschillende sectoren 
in Europa.

Tweederde 
werknemers 
ontevreden over 
thuiswerkplek
Zo’n 70 procent van de Nederlandse werkne-
mers heeft een werkplek die nog altijd niet goed 
is toegerust op werken vanuit huis, zo blijkt uit 
de eerste Monitor Hybride Werken van KPN. Zo 
zitten nog altijd veel werknemers dagelijks zonder 
bureaustoel, tweede scherm of fatsoenlijk bureau.   
Uit de Monitor blijkt dat ruim een kwart nog niet 
over een (verstelbaar) bureau beschikt. Voor bijna 
een kwart is er sprake van een ruimteprobleem: 
deze groep heeft geen geschikte aparte ruimte in 
huis om goed te kunnen werken. 

NIEUWS



BIC koopt producent 
afwasbare tatoeages
BIC wordt de nieuwe eigenaar van het Canadese 
Inkbox, een direct-to-consumer (DTC) leverancier 
van semi-permanente tatoeages. BIC zelf spreekt 
over een mijlpaal voor de divisie Human Expres-
sion (voorheen Stationary). De start-up verwacht 
pas in 2024 winstgevend te zijn, toch legt BIC 65 
miljoen dollar neer voor de start-up.

Manutan groeit 
5,2% in Q4
Distributeur Manutan heeft over de laatste drie 
maanden van 2021 een omzetgroei opgetekend 
van 5,2%. De groei over wat voor Manutan 
formeel het eerste kwartaal van boekjaar 2022 is, 
werd aangedreven door zijn Enterprises-divisie, 
die een groei van 8,2% zag tot 175 miljoen euro.

Samenwerking Steelcase met GoBright
Nieuwe samenwerking brengt digitale en fysieke 
ondersteuning samen voor een hybride perso-
neelsbestand
Hybride samenwerking kan ingewikkeld zijn, met 
vragen van tijd en plaats die in de mix worden 
gegooid terwijl teams streven naar productiviteit 
en innovatie: vinden waar het beste kan worden 
gewerkt is essentieel.

Steelcase werkt samen met een divers netwerk 
van opinieleiders en organisaties over de hele we-
reld. Deze partners verrijken het aanbod, dragen 
bij aan continu leren en beloven meer waarde aan 
Steelcase-klanten. GoBright is de nieuwste van de 
onlangs aangekondigde wereldwijde en regionale 
Steelcase-partners

Twee overnames moederbedrijf Avery in de VS
CCL Industries, eigenaar van Avery, heeft twee 
bedrijven in de VS overgenomen; , International 
Master Products en Lodging Access System. 
Hierdoor wordt een omzet van circa 55 miljoen 
euro toegevoegd. International Master Products, 
gevestigd in Michigan, is de marktleider op het ge-
bied van etiketten en labels voor de Amerikaanse 
tuinbouwsector. Lodging Access Systems is een 
toonaangevende Amerikaanse maker van digitaal 
gedrukte en gecodeerde RFID-sleutelkaarten en 
polsbandjes voor de horeca. 

Vergoeding voor thuiswerkkosten 
maximaal € 2 per dag 
Het kabinet introduceerde per 1 januari 2022 een 
onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maxi-
maal € 2 per dag. Thuiswerken zorgt voor extra 
kosten voor de werknemer. Bijvoorbeeld voor: 
water- en elektriciteitsverbruik; verwarming; koffie 
en thee en toiletpapier.

Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag een 
werkgever al een onbelaste vergoeding geven. 
De kosten voor een bureaustoel, een computer 
of een telefoon, kan de werkgever via andere 
gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling 
vergoeden.
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George Steur en Wout van Laar nieuwe bestuursleden Novaka

Novaka heeft tijdens haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering op 25 januari  George Steur 
(Staples) en Wout van Laar (GZ Office Experience) 
benoemd tot nieuwe bestuursleden.  Gelijktijdig 
treedt Frans Kools (Staples) af, die ruim elf jaar in 
het bestuur heeft gezeten.  

Op basis van een peiling onder de leden van No-
vaka is gebleken dat er in het laatste coronajaar 
sprake was van een terugval van de offline omzet 
van soms tot wel 40%. Daartegenover stond een 
lichte stijging van de online omzet tussen 15 en 
30%. Goswin Fijen gaf tijdens de vergadering een 
update over de ontwikkelingen rondom de CAO 
voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel, die 
in 2019 (tot 1 oktober 2020) was afgesloten, is 
tweemaal stilzwijgend voortgezet en geldt daar-
door ongewijzigd tot 1 oktober van dit jaar.

Kennisplatform
Lieke Vogels gaf een overzicht van alle activiteiten 
die hebben geleid tot de lancering van het kennis-
platform van Novaka Academy in oktober 

2021. De eerste leveranciers zijn nu actief en ook 
het aantal gebruikers groeit gestaag.
Direct na het uitbreken van de pandemie in 2020 
heeft Novaka het initiatief genomen  voor het 
project, De Nieuwe Werkplek, samen met een 
aantal experts uit de branche. Met als doel om het 
belang van een gezonde comfortabele werkplek 
thuis, mobiel en op kantoor onder de aandacht te 
brengen. Daarmee kan de branche zich beter pro-
fileren langs een innovatieve betekenisvolle weg. 
Novaka wil graag de branche laten certificeren als 
de erkende werkplekspecialist en heeft hiervoor 
onder andere een e-learningprogramma ontwik-
keld en de training ergocoach ter beschikking 
gesteld.

Oud-directeur Durable Nederland 
Rien Mudde overleden
Rien Mudde is afgelopen week overleden op de 
leeftijd van 77 jaar. Mudde was ruim 15 jaar direc-
teur van Durable Nederland. 

Rien Mudde startte zijn loopbaan in 1969 bij het 
telecommunicatiebedrijf Isolectra te Rotterdam, 
waar hij zich vooral bezighield om het merk Dymo 
– met succes – te slijten aan de vakhandel. Later 
was hij accountmanager voor Rotex. Vanaf 1991 
was hij actief bij Durable Nederland, het Duitse 
merk dat hij stevig op de kaart heeft gezet in ons 
land. De eerste drie jaar als verkoopleider, en 
daarna als commercieel directeur. Mudde is in de-
cember 2009 met pensioen gegaan. Rien’s zoon 
Jan Mudde is nog altijd actief in de kantoorbran-
che, tegenwoordig als directeur/eigenaar van De 
Giessen Optimaal Kantoor in Hardinxveld-Gies-
sendam.

Aantal webwin-
kels groeit met 50 
procent in twee 
jaar
In 2021 kwamen er 163 duizend bedrijven bij, een 
groei van 8,5 procent. Daardoor telde Nederland 
op 1 januari 2022 voor het eerst meer dan 2 
miljoen bedrijven. Het aantal webwinkels is sinds 
2020 met meer dan de helft gestegen. Dit meldt 
het CBS op basis van nieuwe cijfers. 

Audax bouwt 
mee aan eerste 
selfservice winkel 
op Schiphol Plaza
In samenwerking met Schiphol staat tegenwoor-
dig ten hoogte van aankomsthal 3 een vending 
machinepark. Er staan tien verkoopautomaten 
met allemaal een ander assortiment, afkomstig 
van acht business partners waaronder AKO. Hier-
door is er ook buiten sluitingstijd op Schiphol altijd 
een leuk cadeau verkrijgbaar, en kan de bezoeker 
daarnaast terecht voor eten, drinken, elektronica, 
verzorgingsproducten enzovoorts. De selfservice 
winkel is sinds 4 februari open en loopt als pilot in 
ieder geval zes maanden. 

Rotterdam Topsport investeert in 
innovatieve communicatiemiddelen
Peter Blangé van Rotterdam Topsport is een 
4-jarige samenwerking aangegaan met Joost 
Jetten namens Logitech en met Jean Pierre 
Overbeek van BIS|Econocom. Over enkele weken 
zijn het kantoor en de trainingsruimten van Rot-
terdam Topsport voorzien van de modernste 
communicatiemiddelen. 
Peter Blangé, directeur Rotterdam Topsport: 

” Om optimaal te presteren en presenteren moet 
je beschikken over de juiste middelen. BIS|Econo-
com en Logitech helpen ons daarbij en geven ons 
kantoor een upgrade en frisse uitstraling. Zo zijn 
wij klaar voor de toekomst waarin sport, bewegen, 
(mentale) welzijn én een hybride werkomgeving 
aan elkaar verbinden.” 
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Manutan stapt in 
circulaire startup 
ZACK
Manutan heeft een overeenkomst getekend voor 
de overname van 80% van de aandelen in de 
Franse startup ZACK, een expert in hergebruiken 
van elektronische apparaten . De acquisitie past 
in het streven van Manutan om in de B2B-sector 
een hoofdrolspeler te worden op het gebied van 
de circulaire economie. 

Vraag naar 
kantoorruimte 
schiet omhoog 

Na bijna twee jaar gedwongen thuiswerken, 
maakt het Nederlandse bedrijfsleven zich weer 
op om haar werknemers geheel of gedeeltelijk op 
kantoor te verwelkomen. Dat mag worden afge-
leid uit de ongekend sterk stijgende zoekvragen 
naar kantoorruimtes. In nog geen twee jaar steeg 
het aantal zoekvragen met maar liefst 52 procent. 
Het aantal bedrijven dat naar geschikte kantoor-
ruimte zoekt en al in onderhandeling is, ligt nu 
zelfs 139 procent hoger dan negen maanden 
geleden. Dat blijkt uit de Market Outlook 2022 
van CBRE Nederland

Pandemie; 
weinig effect op 
kantoorkosten
De kantoorkosten in Nederland per fte daalden 
in 2020 slechts met 2%,  ondanks de fors lagere 
bezetting van kantoren.  Dat blijkt uit de jaarlijkse 
Occupier Cost Index (OCI) van vastgoedadviseur 
Colliers. De werkomgeving werd met kleine ingre-
pen aangepast aan de nieuwe situatie, maar de 
grotere investeringen in het gebouw en de werk-
omgeving werden op de lange baan geschoven.
Alleen variabele kosten zoals vergaderdiensten 
vervielen, maar deze werden deels vervangen 
door hogere kosten voor de thuiswerkplek of 
extra schoonmaak van kantoor.
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Mobiele tv-wagen
COWORKSATION®

durable.nl

• Mobiele pop-up oplossing: 
vergaderingen brengen naar 
waar mensen zijn

• Flexibel: ideaal voor verga-
deringen en presentaties met 
hybride en kleine groepen

• Altijd bij de hand: opbergruimte 
voor mini-PC, accessoires en 
kabels

• Geschikt voor schermen  
van 19 tot 43 inch

COWORKING + CONVERSATION = COWORKSATION®
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Nieuws kort
Also zet zijn expansiestrategie voort. Op 3 november nam de IT-distribu-
teur de Italiaanse value-added distributeur Executive over, die gespeciali-
seerd is in de retailmarkt.

Na overleg met de ISE-exposanten- en bezoekersgemeenschap en in 
het licht van de toenemende impact van de Omicron-variant in Spanje, 
kondigt Integrated Systems Events aan dat ISE 2022, die gepland stond 
voor 1 t/m 4 februari, is uitgesteld en zal nu plaats vinden op 10 t/m 13 
mei 2022 in de Fira de Barcelona Gran Vía.

Mensen 
RAJA Group heeft Christa Furter benoemd als Managing Director van 
Viking Europe.
Christa Furter heeft een zakelijke achtergrond in B2B-verkoop en in de 
kantoorartikelenindustrie, bij onder bij La Redoute, Officeworld iba en 
Udo Bär, een dochteronderneming van de RAJA Group. Van 2018 tot 
2020 was ze daar algemeen directeur. Christa Furter vervangt Raffael 
Reinhold, die sinds 2017 de algemeen directeur van Viking was. 

Linda van Zomeren wordt per 
1 maart 2022 de nieuwe CEO 
van Centraal Boekhuis (CB). 
Zij volgt Hans Willem Cortenraad 
op. Die wordt de nieuwe voor-
zitter van de Stichting CPNB 
(Stichting Collectieve Propagan-
da van het Nederlandse Boek ).
Van Zomeren (51) is op dit mo-
ment Directeur Groei bij PostNL 
en in die functie verantwoor-
delijk voor de opbouw van de 
PostNL-divisie actief in Food en 
Health. 

Het Franse Manutan, heeft Ra-
mon Kok benoemd tot Managing 
Director van de Group Enterprise 
Division. De divisie groepeert 21 
dochterondernemingen verspreid 
over 17 landen in Europa. Kok 
behoudt vooralsnog zijn rol als 
Managing Director voor de Benelux 
en Duitsland. Hij maakt ook deel 
uit van de Raad van Bestuur van 
de Groep en neemt deel aan de 
ontwikkeling van de strategie op 
Europees niveau.

info@herma.nl
www.herma.nl

  Dé Eyecatcher 
van HERMA! 

  Complete Molendisplay 
stickers in kleinverpakkingen

P   voor adresseren, markeren.
ordenen en decoreren

P  gevarieerd assortiment

P  overzichtelijk gepresenteerd

P  uitstekende  verkoopresultaten!



Veenman biedt device as a service 
Veenman introduceert complete dienstverlening 
rond pc’s en laptops voor een vast bedrag per 
device per maand of per kwartaal. Met dit device 
as a service (DaaS) aanbod neemt Veenman voor 
grote MKB-bedrijven alle zorg rond pc’s en lap-
tops uit handen. De dienstverlening bestaat uit het 
kiezen van de beste devices voor de klant op 

basis van behoeften en kosten, lifecycle manage-
ment, herstel van schade die binnen en buiten de 
fabrieksgarantie vallen, verstrekken en innemen 
van devices en het conform wet- en regelgeving 
afvoeren van de hardware.

Bunzl versterkt 
met overnames
Distributeur Bunzl is dit jaar erg actief met overna-
mes. Recent werd bekend dat met de overna-
mes van isolatieverpakkingsbedrijf Hydropac en 
leverancier van werkkleding Workwear Express de 
12e en 13e acquisitie van dit jaar werden gedaan.
Workwear Express is een in Durham gevestigd 
bedrijf dat gespecialiseerd is in gepersonaliseerde 
werkkleding en promotionele kleding met een 
"sterke" e-commerce focus.
Hydropac is een in Buckinghamshire gevestigde 
distributeur van geïsoleerde verpakkingsoplos-
singen. 

OptiGroup koopt leverancier  
schoonmaakproducten
OptiGroup, sinds 2017 de naam van Papyrus 
Holding, heeft 100% van de aandelen van de 
Nijmeegse leverancier van schoonmaakproducten 
Avodesch B.V. overgenomen. Het bedrijf wordt 
onderdeel van OptiGroups business area Paper & 
Business Supplies. De overname is de 23e over-
name van OptiGroup in de afgelopen vijf jaar 

en de derde in Nederland. In september nog werd 
Koemans Verpakkingen overgenomen. Avodesch, 
met kantoor en magazijn in Wijchen-Nijmegen 
en een omzet van circa 4 miljoen euro, biedt 
producten, materialen en diensten voor schoon-
maak. gen. 

Ahrend en Gispen openen 
Circulaire Hub
Ahrend, Gispen en Presikhaaf Schoolmeubelen, 
hebben een zogeheten Circulaire Hub geopend 
in Veghel. Vanuit deze Hub, waarbij andere 
bedrijven zich op termijn ook kunnen aansluiten, 
zal een toegewijd team van circulair consultants, 
meubelmakelaars en revitalisatie-experts dagelijks 
aan de slag gaan met circulaire vraagstukken van 
opdrachtgevers. Alle kennis is er gebundeld, niet 
alleen op het gebied van hergebruik, maar ook 
van operationele leasemodellen.

De Circulaire Hub neemt volgens Ahrend hiermee 
het voortouw in de industrie om voor 2050, als 
onderdeel van de transitieagenda, samen met de 
rijksoverheid te komen tot een volledig circulair 
inkoopbeleid. Tegen die ontwikkeling is de faciliteit 
in Veghel per direct een oplossing voor bedrijven 
en overheidsinstellingen die hebben aangekon-
digd nog voor 2030 wat betreft kantoormeubilair 
alleen nog maar circulaire dienstverlening te zullen 
afnemen.

Bedrijf achter 
lijmmerk Bison 
kende recordjaar
Het moederbedrijf van lijm- en kitmerk Bison heeft 
afgelopen jaar een recordjaar meegemaakt. Bol-
ton Adhesives, zoals het in Rotterdam gevestigde 
bedrijf heet, groeide 10 procent en bereikte een 
omzet van 260 miljoen euro. Met zustermerk Uhu 
werd bovendien de eerste plaats op de Duitse 
markt overgenomen van Pritt, het lijmmerk van 
het grote Duitse Henkel. 

Meerderheidsbe-
lang Hamelin in 
Italiaans CoLibri 
System
Groupe Hameling heeft een meerderheidsbelang 
genomen in CoLibri System S.p.A, een Italiaans 
bedrijf in oplossingen voor boekomslagen. Het 
bedrijf werd 20 jaar geleden opgericht in Milaan 
en heeft een zeer innovatief gepatenteerd sys-
teem ontwikkeld dat een eenvoudige oplossing 
biedt voor de bescherming van schoolboeken. 
CoLibri System heeft meer dan 10.000 verkoop-
punten in Italië, kaft tientallen miljoenen boeken 
per jaar en is aanwezig in meer dan 40 landen 
wereldwijd. 
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Paperworld gaat 
op in andere beurzen 
Frankfurter Messe

De naam en de beurs Paperworld verdwijnen per direct. Onderdelen van 
Paperworld integreren in Ambiente Working, Ambiente Giving en Christ-
masworld en Creativeworld. Verder maakt de Frankfurter Messe bekend 
dat de beurzen Ambiente, Christmasworld en Creativeworld in Frankfurt 
in de toekomst gelijktijdig worden gehouden. Ambiente was een aparte 
beurs.

Hiermee komt na 32 jaar een eind aan Paper-
world. De laatste editie in 2020 trok nog 26.000 
bezoekers naar Frankfurt. In haar hoogtijdagen 
trok de beurs drie keer zo veel bezoekers en 
exposanten. 

Historie
Paperworld is voortgekomen uit de voorjaars-
beurs Messe Frankfurt. In 1990 werd dit in eerste 
instantie omgezet in de twee onafhankelijke 
evenementen Ambiente en Premiere, in 1997 
vestigde Paperworld zich als onafhankelijk eve-
nement. Christmasworld en Beautyworld waren 
al een jaar eerder als aparte merken opgericht. In 
2009 gingen de beurzen voor het eerst als kwartet 
open. In 2011 zijn opnieuw aanpassingen gedaan. 
De retailgerichte exposanten van Beautyworld zijn 
geïntegreerd in Ambiente. Daarnaast kocht de 
Messe het beursconcept Remax, voor refurbished 
printer supplies. De laatste jaren liep het aantal ex-
posanten en ook bezoekers fors terug. De editie in 
2021 werd eerst uitgesteld naar later dat voorjaar 
en vervolgens doorgeschoven naar begin dit jaar. 
Maar enkele weken voor de start van de beurs 
werd al besloten de editie van 2022 naar volgend 
jaar te verplaatsen.

Tegen de achtergrond van de veranderingen in 
de arbeidswereld zal het productgebied Working 
(voorheen onderdeel van de vakbeurs Paperwor-
ld) onder de paraplu van Ambiente, 's werelds 

belangrijkste vakbeurs voor de sector, worden 
geherpositioneerd als Ambiente Working, zo ver-
telde de Frankfurter Messe tijdens een ingelaste 
persconferentie in februari. 
"Ambiente creëert nieuwe impulsen voor de 
papier-, kantoorbenodigdheden- en schrijfwaren-
sector - van contractbusiness, de megatrend van 
duurzaamheid en de eeuwige favoriet, Design & 
Lifestyle, tot doelgroepen in de hotel- en cate-
ringsector", aldus Messe Frankfurt. Bovendien zal 
Ambiente Giving verder ontwikkelen met het nieuw 
ontworpen assortiment kantoorbenodigdheden, 
waaronder schrijfwaren en schoolartikelen. De 
thematisch op elkaar afgestemde productgroepen 
van Paperworld vinden hun nieuwe onderkomen 
in Christmasworld en Creativeworld. De internati-
onale Paperworld-evenementen in China, India en 
het Midden-Oosten gaan wel gewoon door. 

Samenvoegen
Ambiente, Christmasworld en Creativeworld 
worden nu van 3/4 tot 7 februari 2023 voor het 
eerst gelijktijdig in het beurscomplex van Frankfurt 
gehouden. Onder het nieuwe motto "Home of 
Consumer Goods" biedt het nieuw concept “een 
unieke, uitgebreide portfolio van producten en 
oplossingen en versterkt het de synergie -effecten 
voor exposanten, bezoekers en de media ", 
zo laat Messe Frankfurt weten. In een tweede 
fase zal de Global Sourcing-sectie van de drie 
toonaangevende beurzen worden samengevoegd 
tot een gezamenlijk aanbod en internationaal op 
de markt worden gebracht.. De combinatie van 
drie succesvolle toonaangevende beurzen op 
één en dezelfde plaats bundelt hun sterke punten 
en biedt "een ongekend, gelijktijdig beschikbaar, 
toekomstgericht productaanbod in termen van 
kwaliteit en kwantiteit", aldus Messe Frankfurt. 
De productmix zal worden aangevuld met extra 
productgroepen en worden gepresenteerd in een 
nieuwe halindeling. 
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Office Centre 
in zwaar weer

New Office Centre Beheer B.V. (de moederorganisatie van Office Centre 
in Nederland en Duitsland) en New Office Centre B.V. (de Nederlandse 
operationele activiteiten) (gezamenlijk: Office Centre) hebben bij de 
Rechtbank Midden-Nederland een melding gedeponeerd voor de start van 
een herstructureringstraject, zo melden zij in een brief aan hun crediteuren. 
De aankondiging is het begin van een spannende tijd  
voor alle betrokkenen, personeel, aandeelhouders en leveranciers. 

In de brief aan de Rechtbank vraagt Office Centre 
aan de Rechtbank tijd om met de crediteuren 
tot een schuldenovereenkomst te komen. De 
ontstane schulden worden per 7 februari bevro-
ren. Leveranciers wordt wel gevraagd te blijven 
leveren op basis van de gemaakte afspraken. 
Bestellingen, leveringen en verplichtingen vanaf 7 
februari worden dus door Office Centre binnen de 
overeengekomen betalingscondities voldaan. De 
melding aan de rechtbank betreft het voorberei-
den en aanbieden van een onderhands akkoord 
aan schuldeisers . Dit op basis van de nieuwe 
wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), 
waarmee het mogelijk is om zonder instemming 

van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken 
op een schuldregeling. De WHOA helpt bedrijven 
die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, 
terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten 
hebben. Door hun schulden te reorganiseren, 
kunnen deze bedrijven door. Ook bedrijven met 
onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij 
de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen 
stoppen.

FC Groningen
In een reactie stelt Office Centre: “Door onze 
schulden te reorganiseren, kan de Groep door. 
Met vrijgekomen liquiditeit kunnen verplich-

tingen worden afgewikkeld en kosten worden 
gereduceerd. Er is toekomstperspectief voor de 
onderneming in normale marktomstandigheden 
en wanneer de onderneming de tijd krijgt om zijn 
omni-channel strategie te verwezenlijken. Maar 
het voortbestaan van NOCB kan alleen als we 
door een akkoord met de schuldeisers een nieu-
we financiële situatie hebben gecreëerd,” aldus de 
onderneming. Een van die schuldeisers is eredivi-
sieclub FC Groningen, waar Office Centre formeel 
tot half 2023 shirtsponsor is. De voetbalclub dreigt 
door de ontstane situatie 1 miljoen euro mis te 
lopen. 

Rust creëren
In een brief aan de leveranciers stelt Office Centre: 
“Het doel van de afkoelingsperiode is om rust 
rond de onderneming te creëren. Tijdens de af-
koelingsperiode kunnen schuldeisers geen verhaal 
nemen op of goederen opeisen uit het vermogen 
van Office Centre. Eventuele verzoeken tot failliet-
verklaring van Office Centre worden opgeschort. 
Een verzuim in de nakoming van verplichtingen 
in de periode voor de fixatiedatum levert geen 
grond op voor opschorting, ontbinding of wijziging 
van de overeenkomst tussen Office Centre en 
de leverancier. “ CEO Marc-Derek Schönberger 
besluit de brief: “ Voor de 1.500 medewerkers van 
Office Centre in Nederland en Duitsland en alle 
leveranciers van onze 32 winkels in Nederland en 
51 winkels in Duitsland en onze online webshops 
breekt, net als voor het management team, de 
directie en de eigenaren van Office Centre, een 
moeilijke tijd aan. W zullen er alles aan doen om 
een schuldeisersakkoord te laten slagen om de 
toekomst van Office Centre te verzekeren.” Stan-
dard Investment nam de Office Centre organisatie 
in juni 2021 over van New Office Centre Beheer 
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Duitse tak Office Centre  
vraagt faillissement aan
Op dezelfde dag als de 
Nederlandse tak heeft ook 
Office Centre GmbH, een 
dochteronderneming van de 
Office Centre Group, bij de 
arrondissementsrechtbank 
van Hamburg het faillissement 
aangevraagd. Binnenkort zal 
een fusie- en overnameproces 
worden opgestart om een 
investeerder voor het bedrijf 
te vinden, zo meldt het Duitse 
vakblad BusinessPartnerPBS. 

Deze procedure staat los van het herstructureringstraject van Office Centre in Nederland op 
basis van de nieuwe wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De insolventieprocedure 
voor Office Centre GmbH is overgenomen door Dr. Sven-Holger Undritz, partner bij White & 
Case, een van de toonaangevende internationale advocatenkantoren in Duitsland met veel 
expertise op het gebied van insolventie- en herstructureringsrecht: "Dit is de grootste detailhan-
delaar in kantoorbenodigdheden in Duitsland. 

De bedrijfsactiviteiten zullen zonder beperkingen worden voortgezet. In de eerste plaats hebben 
wij ervoor gezorgd dat de lonen en salarissen ondanks het faillissement op tijd aan de werkne-
mers kunnen worden uitbetaald", aldus Dr. Undritz in een eerste verklaring. "Samen met mijn 
team krijg ik momenteel een overzicht van de situatie van het bedrijf, dat hard is getroffen door 
Corona. In overleg met het voorlopige comité van schuldeisers zal zeer binnenkort een fusie- 
en overnameproces worden opgestart om een investeerder te vinden die de onderneming 
opnieuw uit het faillissement zal leiden", vervolgde Dr. Undritz. 

OfficeCentre GmbH is gespecialiseerd in de verkoop van kantoorartikelen en is in Duitsland 
actief onder de merknaam Staples. Met 700 medewerkers exploiteert OfficeCentre GmbH 
50 winkels en de onlineshop staples.de in heel Duitsland. Staples Solutions had in 2019 zijn 
retail- en onlineactiviteiten in Duitsland verkocht aan Office Centre. De in Nederland gevestigde 
moedermaatschappij werd vervolgens in juni 2021 verkocht aan de Nederlandse investerings-
maatschappij Standard Investment. De Office Centre-groep had - eveneens op 7 februari - een 
verzoek om een beschermingsprocedure naar Nederlands recht ingediend, onder verwijzing 
naar wat zij omschreef als de "strenge en langdurige Coronamaatregelen die aan de onder-
nemingen in Nederland en Duitsland zijn opgelegd". Lees ook het eerdere bericht over de 
herstructurering in Nederland.

In december meldden we nog dat Jochen Bohl, algemeen directeur voor de Duitse activiteiten, 
had besloten het bedrijf eind april 2022 te verlaten. Zijn opvolger Oliver Lux, was al met ingang 
van 1 december benoemd tot algemeen directeur van OfficeCentre GmbH in Duitsland.

B.V. (NOCB), het bedrijf van Frans Davelaar en 
Goswin Feijen, die de winkelketen drie jaar eerder 
overnam van Staples. Een maand na de overna-
me van Office Centre kocht Standard Investment 
de aandelen van Staples Benelux. Deze is niet bij 
deze regeling betrokken. 

Corona-maatregelen als oorzaak
Office Centre stelt verder: “De strenge en langdu-
rige coronamaatregelen die aan het bedrijfsleven 
in Nederland en Duitsland zijn opgelegd hebben 
geleid tot een sterke afname van het winkel-
bezoek bij Office Centre en daarmee van de 
omzet. De omzet van Office Centre is grotendeels 
afhankelijk van winkelbezoek en de sluiting van 
fysieke winkels in Duitsland gedurende 40 weken 
had een zeer negatief effect op onze financiële 
resultaten. Deze situatie werd verslechterd door 
de coronamaatregelen die opgelegd werden aan 
het bedrijfsleven in Nederland. De webwinkels 
van Office Centre bleken niet voldoende in staat 
dit grote omzetverlies te compenseren. Dit heeft 
geleid tot acute liquiditeitstekorten, onder andere 
als gevolg van sterk beperkte handelskredie-
ten. De coronamaatregelen van begin 2020 en 
december 2021/januari 2022 waren te ingrijpend 
en de financiële situatie van Office Centre bleek 
aanzienlijk ernstiger dan verwacht.” 

Volgende stap
Office Centre heeft dus op 7 februari een 
WHOA startverklaring ingediend bij de Recht-
bank Midden-Nederland en zij zal de rechtbank 
verzoeken om een herstructureringsdeskundige 
aan te stellen. De herstructureringsdeskundige is 
een onafhankelijke expert die het belang van de 
gezamenlijke crediteuren bewaakt. De directie van 
Office Centre blijft tijdens het WHOA traject be-
voegd om te handelen namens de onderneming, 
met dien verstande dat de herstructureringsdes-
kundige exclusief bevoegd is tot het opstellen 
en voorleggen van een herstructureringsplan. 
De rechtbank kan Office Centre tevens een 
afkoelingsperiode van enkele maanden verlenen 
zodat de herstructureringsdeskundige het WHOA 
akkoord in relatieve rust kan voorbereiden en de 
onderneming haar activiteiten kan voortzetten. In 
de brief staat dat Office Centre als fixatiedatum 
voor de schulden 7 februari 2022 wil aanhouden. 
En als de inventarisatie van de schuldeisers is 
afgerond kan tijdens een zogeheten homologatie-
zitting bij de Rechtbank worden beslist over het 
WHOA-akkoord.
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Jeroen Stumpel, eigenaar Boekhandel Stumpel: 

“Mijn doel is om ieder 
jaar het bedrijf weer een 
beetje beter te maken”
Het Boekhuis in Workum is met 300 jaar de oudste boekhandel van 
Nederland. Sinds februari dit jaar mag Jeroen Stumpel zich eigenaar 
noemen van deze winkel. Ook nam hij de andere vestiging in het Friese 
Bolsward over. Hij neemt het stokje over van zijn oom Vincent Stumpel,  
wat maar weer bevestigd dat hij uit een echte boekhandelsfamilie komt.

“Het Boekhuis gaat heel wat jaren terug in de tijd 
en dat is het mooie van dit bedrijf”, vertelt Jeroen 
Stumpel. “Mijn oom heeft Het Boekhuis in Wor-
kum overgenomen in 1981. Ruim 40 jaar was hij 
eigenaar van de winkel, waarna hij ook de winkel 
in Bolsward overnam. Het pensioen kwam echter 
dichterbij en er was een opvolger nodig.”

In de familie
Jeroen vervolgt: ‘ Zelf heb ik meerdere boek

winkels in Noord-Holland en één in Flevoland, ge-
naamd Boekhandel Stumpel. Logistiek gezien dus 
niet de meest handige keuze om mij te vragen als 
opvolger, maar toch hebben we het voor elkaar 
weten te krijgen met gedeeltelijke dropshipments. 
Hierdoor hebben we het vervoer weten te beper-
ken. Het is geen bewuste keuze geweest om de 
winkels van Het Boekhuis in de familie te houden. 
Je moet natuurlijk wel een goede overname

kandidaathebben. Het feit dat mijn oom Vincent 
en ik familie zijn maakt het wel veel makkelijker. 
Wanneer wij iets moeten bespreken gaan we 
samen gezellig lunchen tegenover de winkel. 
Het Boekhuis is nu sinds februari onderdeel van 
Boekhandel Stumpel en daar ben ik trots op. Het 
Boekhuis in Workum en Bolsward hebben echt 
een Fries karakter. Ze hebben een relatief klein 
verzorgingsgebied, maar een hele hechte klanten-
kring. Dit vind ik mooi om te zien.” 

Eigen bedrijf
Jeroen is sinds 2009 werkzaam bij Boekhandel 
Stumpel, waarna hij in 2014 eigenaar werd. Het 
was nooit zo zeer de bedoeling om het bedrijf 
volledig over te nemen. Het beviel hem echter 
zo goed, dat hij met trots eigenaar is geworden. 
Jeroen voegt hieraan toe: “Ik vind het nu toch wel 
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binnen zijn winkels.’’Er zijn nu al nieuwe assorti-
menten doorgevoerd en het is de bedoeling dat 
dit langzaam steeds meer gaat gebeuren. We 
leren namelijk ook veel van de overname van 
Het Boekhuis. Aan de ene kant zien wij dingen 
die goed verkopen en voegen we toe aan Het 
Boekhuis en aan de andere kant zien wij artikelen 
die Het Boekhuis heel goed verkoopt, die wij dan 
weer in de rest van de Stumpel winkels introdu-
ceren.”

De toekomst
Jeroen geeft aan dat hij in de toekomst meer 
rust zou willen creëren in de winkels. “Hoe je de 
winkel het beste kunt indelen, is de ervaring die ik 
heb meegekregen vanuit de andere winkels van 
‘Boekhandel Stumpel’. Een voorbeeld hiervan zijn 
de winkels in Alkmaar en Purmerend. Dit waren 
kleine winkels die vol stonden met verschillende 
displays. Je merkt dat de winkel op een gegeven 
moment dicht begint te groeien. Gedurende de 
jaren komen er steeds meer displays bij van leve-
ranciers. Nu hebben we het ruim opgezet en ogen 
de winkels een stuk rustiger, netter en overzichte-
lijker. Dit bevordert de verkoop. Zo zie je maar. 
Ons geheim om succesvol te blijven is door goed 
te luisteren naar de vraag van onze klanten. Op 

deze manier kunnen wij het juiste product aanbie-
den en blijven klanten bij ons naar binnen lopen”, 
vertelt Jeroen. Door dit voort te zetten in combina-
tie met het vernieuwen van het assortiment en het 

overzichtelijk houden van de winkels, ziet Jeroen 
Stumpel de toekomst rooskleurig in. Jeroen geeft 
de volgende tips voor andere ondernemers: “Kijk 
goed naar wat je het beste verkoopt en of je dat 
nog beter kan maken. Leer uit de markt en kijk 
buiten je branche!”

erg leuk om mijn eigen bedrijf te hebben. Mijn 
doel is om ieder jaar het bedrijf weer een beetje 
beter te maken. De ene keer komt er een over-
name op mijn pad, hebben we een verhuizing of 
verbouwing en de andere keer verbreden we ons 
assortiment. Momenteel ben ik dan weer druk 
bezig met de integratie van Het Boekhuis. In het 
begin is dit veel werk, aangezien je de winkels en 
alle systemen moet leren kennen.”

Veranderingen
Klanten hoeven niet bang te zijn voor grote ver-
anderingen. Wel zal de naam worden aangepast. 
Waar dit nu al is veranderd in ‘Boekhuis Stumpel’, 
zal dat op den duur overgaan naar ‘Boekhandel 
Stumpel’, net zoals de  11 andere winkels. Naast 
dat er veel komt kijken bij een overname, ziet 
Jeroen ook kansen voor nieuwe assortimenten 

Ons geheim om succesvol  

te blijven is door goed  

te luisteren naar de vraag  

van onze klanten

 Jeroen Stumpel met achter  
hem zijn vader Steef Stumpel
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Paper Show 2022 
Eindelijk weer een event  
voor de branche

Gaat het wel door, of niet…Na het op het laatst annuleren van de 
Paperworld in Frankfurt, leek niemand meer te rekenen op het doorgaan 
van de Paper Show in Mechelen. Maar achter de schermen werd hard 
gewerkt en gelobbyed én nooit getwijfeld aan de goede afloop. Eind 
januari was dit dan ook het enige trefpunt van de kantoorbranche in heel 
Europa. En KBM was uiteraard van de partij.

Twee volle dagen heeft iedereen kunnen genieten 
van de Paper Show in de Nekkerhal te Mechelen.. 
Na een te lange tijd van elkaar enkel online zien 
kreeg het hart van onze branche haar ziel terug, 
zo stelde de organiserende brancheorganisatie 
Bosta vast. En hiermee werd bewezen dat het 
veilig kan.
Kathleen Bosteels van Bosta: “De meeste spelers 
waren present op de Paper Show en samen 
hebben we zo onze schouders gezet onder de 
fundamenten van onze branche. Samen sterk 
voor onze klanten, de klanten van onze klanten en 
onze gezamenlijke toekomst. Heel wat bezoekers 
en exposanten feliciteerden Bosta, dat ondanks 
de omstandigheden Paper Show toch kon plaats-
vinden.”

Binnen de normen
Bosta had het geluk dat de Paper Show een vak-
beurs was en dat het aantal bezoekers goed in te 
schatten was én binnen de gestelde coronanor-
men bleef. Enkele exposanten waren toch nog 
afgehaakt en ook diverse aangemelde bezoekers 
kwamen niet opdagen. Toch was er gedurende 
beide dagen genoeg te beleven voor bezoekers 
en standhouders. Ook een aantal Nederlanders 
liet de kans om na twee jaar weer eens een beurs 
te bezoeken niet lopen.

“De bezoekers bleven misschien wat korter dan 
gewoonlijk op de stands, maar ze waren er en dat 
deed iedereen goed”, aldus Bosteels. Het werd 
een blik op de toekomst. Nu nog verlost worden 
van die mondkapjes en alles wordt weer normaal 
.Na de uitreiking van de Awards met een zittende 
coronaproof receptie werd het stilaan tijd om het 
restaurant te testen. Onze cateringpartner had 
dit jaar de gouden troef ingezet (of moeten we 
zeggen de gouden ijskast opengetrokken). Een 
gratis maar bijzonder smaakvol 4 gangenmenu op 
het gezellige plein werd de beloning voor onze be-
zoekers om tot in Mechelen te komen. Een lekker 
wijntje of biertje erbij maakte het compleet.”

Bezoekers hadden mooie promoties en kortingen 
gescoord en voelden zich in de watten gelegd. 
Exposanten waren blij met het hernieuwde 
contact met hun klanten en natuurlijk met hun 
bestellingen. De organisatie van de Paper Show 
was tevreden over het verloop van de dag.

Kantheel Bosteels na afloop: “Iedereen is moe, 
maar het is gelukt. De Paper Show 2022 krijgt een 
speciale plek in ons hart.”
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Paper Show 

Award Winners

De Paper Show Awards worden 
elk jaar georganiseerd door Bosta 
in samenwerking met het vakblad 
Script. Fabrikanten en exposanten 
worden met een Award beloond. 
Hieronder de winnaars.

Category 1:  
Kantoormachines - Machines de bureau
DESPEC SUPPLIES HP OneLam Combo A3 
Laminator

Category 2 :  
Kantoormateriaal - Matériel de bureau
ACCO BRANDS Kensington UV Monitor Stand
with UVC Sanitization Compartment

Category 3:  
Papierwaren - Papeterie
LANNOO GRAPHICS LEGO Locking Notebook 
with Gel Pen

Category 4:  
Schrijfwaren - Ecriture
BIC® 4 Colours™ Wood Style

Category 5:  
Wensartikelen - Articles de voeux
PAPETTE FLEUR collection cards

Category 6:
 Hobby & Crea - Loisirs & créa
TURBEL PENTEL Dual Metallic Brush Pen

Category 7: 
Lederwaren, schooltassen… - Maroquinerie, 
cartables, …
BREPOLS Maverick Rough Gear Leather
2 in 1 Anti-Theft Business Bag and Backpack

Category 8:  
Responsible Office Award
ROTOLUX wrapping paper made of sugar beet 
fibers FSC®
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Lydis haalt koudwatervrees van kantoorvakhandel uit de lucht 

Een wereld te winnen in 
videoconferencing

De opkomst van het hybride werken en de terugkeer naar kantoor biedt 
nieuwe kansen voor de kantoorvakhandel markt. De focus ligt nu op de 
(her)inrichting van het kantoor, vergaderruimtes, de thuiswerkplek en de 
levering van de benodigde accessoires. Vaak wordt hierbij de booming  
productcategorie videoconferentiesystemen over het hoofd gezien. Het is 
nog een onbekend terrein voor veel vakhandels, maar Lydis brengt daar 
graag verandering in. ‘Koudwatervrees voor videoconferentie is helemaal 
niet nodig.’ 

Cor Heide, directeur-eigenaar van Lydis, loopt al 
geruime tijd mee in de telecom, maar een transitie 
van de markt zoals de afgelopen twee jaar heeft 
ook hij nooit eerder meegemaakt. Videoconfe-
rencing is in een mum van tijd mega populair 
geworden, corona heeft een soort vliegwielfunctie 
vervuld voor de markt. Zeker nu langzamerhand 
de bedrijven weer beginnen met op kantoor 
werken zijn het aantal aanvragen naar systemen 
niet bij te houden. Daarnaast blijven mensen deels 
thuiswerken en wordt hybride werken de norm. 
De focus ligt steeds meer op het samenwerken in 
kleinere teams, zowel fysiek als online. Hier liggen 
volop mogelijkheden voor de kantoorvakhandel, 
meent Heide. ‘Videoconferencing is een heel in-
teressante toevoeging aan het assortiment, naast 
kantoormeubilair, verlichting, ergonomie, akoestiek 
en accessoires. Wanneer een reseller een video
conferencing-systeem van Lydis levert, kan hij de 
hele inrichting van een vergaderruimte meenemen. 
Videoconferencingsystemen nemen een steeds 

belangrijkere plek in binnen de kantoorinrichting. 
Gemiddeld gaat zo’n 20 procent van het budget 
naar de inrichting van videoruimtes’, stelt Heide.

Koudwatervrees
Heide was in het verleden werkzaam in de kan-
toorbranche en uit ervaring weet hij dat de reseller 
vaak koudwatervrees heeft voor ICT-gerelateerde 
oplossingen. “Dat is totaal niet nodig”, verzekert 
hij. “Wij kunnen hen helemaal ontzorgen. Lydis 
ondersteunt de reseller met een uitgebreid pakket 
van dienstverlening. We doen aan consultancy, 
pre-sales ondersteuning, testen bij de eindgebrui-
ker, technische support en installatie ter plekke 
door onze eigen mensen. Daarnaast geven wij 
webinars, seminars en trainingen. Ook op sales en 
marketinggebied staan we klaar voor de klant.”
Inmiddels zijn gerenommeerde kantoorvakhan-
dels als SKO, Wuestman en Noordhuis in zee 
gegaan met Lydis. ‘Zij zitten bij ondernemingen en 
organisaties om een kantoor of vergaderruimte in 

te richten. Vaak komt in dit verband ook de vraag 
naar een videoconferentiesysteem naar voren. 
Hier kunnen we samen met de dealer op inspelen. 
Na de aanvankelijke aarzeling zijn deze vakhan-
dels helemaal om. Ze tonen volop commitment 
met ons en zetten hoog in op onze systemen. Wij 
ondersteunen ze daarbij op alle fronten. Eigenlijk 
hoeven de dealers alleen maar te verkopen. Daar 
is volop gelegenheid voor, want de markt voor 
videoconferencing-systemen is nog lang niet 
verzadigd.’ 

Geen windeieren
Lydis is exclusief distributeur van Yealink en blijft 
tot voor kort vooral bekend als toonaangevend 
leverancier van de IP-telefoons van Yealink (met 
70% marktaandeel in de Benelux). Maar tijden 
veranderen en nu slaat het groeiende productas-
sortiment op het gebied van videoconferencing 
de klok. Het heeft Lydis geen windeieren gelegd, 
want het personeelsbestand verdubbelde naar 
zo’n 45 medewerkers in nog geen twee jaar tijd. 
Momenteel bedient Lydis zo’n 1700 resellers in de 
Benelux.
Als het gaat om videoconferencing systemen is 
Yealink hét merk van Lydis. De beide bedrijven 
werken intensief samen aan productinnovatie en 
het aanboren van nieuwe markten. Een scala aan 
nieuwe videoproducten rondom collaboration 
is geïntroduceerd, slimme samenwerkingstools 
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die het samen(werken) op kantoor of thuis in het 
hybride tijdperk naar een hoger niveau tillen. Van 
een AI-gedreven speakerphone tot een gebruiks-
vriendelijk room booking- en een draadloos 
presentatiesysteem. ‘Yealink is momenteel het 
breedste platform voor complete Microsoft Teams 
en Zoom videoconferencingsystemen. Yealink 
heeft bijvoorbeeld een hecht partnerschap met 
Microsoft om Teams verder te faciliteren. Dit is 
momenteel het meest gebruikte platform in com-
binatie met Yealink-oplossingen. We zijn volledig 
Teams-gecertificeerd. Ook werken we nauw 
samen met Microsoft om Teams en Yealink verder 
in de markt te zetten, waaruit de dealer ook weer 
profijt kan trekken. Maar we kunnen eveneens 
andere bekende platforms, zoals Google Meet of 
Zoom, faciliteren of een Teams-systeem eenvou-
dig uitbreiden voor andere platformen.’

Spannende materie
Sinds twee jaar is het een gekkenhuis, kan ook 
Ricky Ong, productmanager videoconferen-
cing solutions bij Lydis beamen. Terwijl hij zijn 
deskundigheid op hardware-gebied inzet, is zijn 
collega gespecialiseerd in het inrichten van de 
Microsoft-omgeving. ‘Met deze combinatie ma-
ken wij het onderscheid’, meent Ong. ‘Wij trainen 
samen onze partners/resellers én natuurlijk onze 
collega’s. Ook voeren we Q&A sessies uit, want 
het blijft voor onze klanten spannende materie. 

We willen de partner zo ver krijgen dat hij zelf 
een videoconferencing-systeem kan adviseren. 
Hij maakt de afspraak met zijn klant, waarna wij 
indien gewenst meegaan. Ook in onze showroom 
in Almere kunnen klanten uitstekend terecht, want 
we hebben zeven nagebootste vergaderruimtes 
gecreëerd. Zo kunnen de reseller en eindgebruiker 
een gevoel krijgen bij de mogelijkheden. Vervol-
gens kunnen we een proof of concept inplannen, 
waarbij we de hardware bij de klant installeren en 
hun helpen bij vraagstukken. Als de klant overgaat 
tot verkoop kunnen wij het systeem ook bij de 
klant installeren. Daar omheen doen we de mar-
keting veelal zelf, want Yealink kiest vooral voor 
investering in productontwikkeling. Ook steken we 
veel energie in leadgeneratie.’ 

Overal behoefte
Lydis kan uiteenlopende ruimtes voorzien van 
professionele collaboration-systemen. Tegenwoor-
dig blijft het niet alleen bij een boardroom. Het 
kan ook gaan om een thuiswerkplek, een huddle 
room, inspiratieruimtes, maar ook een grote 
vergaderruimte bij een multinational of overheids-
instantie. De focus ligt op een breed spectrum 

van het bedrijfsleven en overheidsinstellingen. 
Van kleine MKB- tot corporate-onderneming, van 
gemeente tot ministerie. ‘Er is overal behoefte aan 
videoconferencing-systemen’, weet Heide. 
‘Zoals gezegd werd videoconferencing nog niet 
zolang geleden vooral in de boardroom inge-
zet’, vertelt Heide. ‘Slechts twee procent van 
de kantoormensen maakte er gebruik van. Het 
waren complexe en dure systemen die on premise 
werden aangestuurd. Nu is de situatie helemaal 
anders, want alle werknemers passen het toe. 
De systemen zijn eenvoudig te bedienen, overal 
beschikbaar en op afstand te managen. Boven-
dien is het aanbod van systemen veel uitgebreider 
geworden. Van groot, middelgrote naar kleine 
meetingrooms zoals huddle rooms, maar ook per-
sonal meetings vanachter je laptop. Het gebruik is 
geëxplodeerd, vooral van het platform Microsoft 
Teams”, stelt hij vast. 
Lydis heeft met Yealink naar schatting ruim 30 
procent marktaandeel in de videoconferentie-
markt in de Benelux. Daarbij boekt het bedrijf veel 
succes op de aanbestedingsmarkt. ‘Bij bijna alle 
tenderprojecten waar we aan deelnemen, valt 
de order richting Lydis en Yealink’, aldus Heide. 
‘Maar er is nog een wereld te winnen, samen met 
de kantoorvakhandel. Die moeten we bewust 
maken van de grote mogelijkheden. De dealers 
moeten die kansen niet laten liggen. Wij nemen ze 
graag bij de hand, want de markt is nog lang niet 
verzadigd.’

Yealink UVC40
Een van de populairste oplossingen is 
Yealink UVC40. Het videosysteem bestaat 
uit een geavanceerde camera, acht micro-
foons en een luidspreker. Op deze manier 
een organisatie alles in huis voor een 
professionele meeting met Teams of Zoom 
in kleine ruimtes en huddle rooms. Doordat 
slechts één USB-kabel nodig is om de bar 
aan te sluiten, heeft het ook nog eens een 
nette uitstraling.

Yealink
Samenwerken is belangrijker dan ooit. Bij 
de moderne werkplek thuis of op kantoor 
draait alles om videovergaderen op 
afstand. Yealink biedt een breed portfo-
lio met geavanceerde oplossingen voor 
videobellen. Met deze oplossingen kunnen 
collega's met elkaar en met klanten com-
municeren, evenals eenvoudig bestanden 
van de computer, ideeën en schermen of 
whiteboards delen. Yealink videoconferen-
tie apparatuur biedt alles om videovergade-
ringen efficiënt en productief te maken.
Yealink is gecertificeerd voor Microsoft 
Teams, Skype voor Bedrijven, Zoom, en 
Ring Central. Ook is het mogelijk om met 
Yealink-hardware te videobellen met Goog-
le Meet, Webex en vele andere platformen.
De videoconferentie-systemen van Yealink 
kunnen eenvoudig op afstand beheerd 
worden. Met onze management software 
kun je daarnaast de apparatuur onder-
houden, updaten en grote implementaties 
allemaal uitvoeren vanuit één webinterface.
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ACCO Brands doet momenteel uitstekende zaken. Het merkenhuis heeft 
de coronacrisis zonder grote problemen doorstaan. Sterker nog, de groei 
was in 2021 boven verwachting en die positieve trend heeft zich de eerste 
maanden van dit jaar voortgezet. Dat is mede te danken aan succesvolle 
categorieën als computer-, ergonomische en visuele communicatie-
producten en het aanboren van nieuwe markten. Maar de grootste hoop 
is nu gevestigd op de luchtreinigers van Leitz TruSens. Deze relatief 
nieuwe productcategorie vormt een ongekende mogelijkheid voor de 
kantoorvakhandel. 

ACCO Brands staat in de markt bekend om het 
brede portfolio merken in verschillende productca-
tegorieën. ‘Dat heeft ons de afgelopen twee jaar 
veel gebracht’, stelt Marko Hoogenboom, country 
manager Benelux bij ACCO Brands EMEA. ‘Toen 
in het voorjaar van 2020 corona uitbrak, hebben 
we een tijdelijke dip gehad vanwege de onbe-
kendheid met het fenomeen. Maar in juli 2020 
waren we eigenlijk terug op het oude niveau dat 
we konden vasthouden tot eind dat jaar. 2021 
was vervolgens een succesvol jaar voor ACCO, 
afgezet tegen 2019, want 2020 was natuurlijk 
geen normaal jaar. We hebben de verwachtingen 
overtroffen. Hier en daar is de mix van producten 
wat gewijzigd. Maar gelukkig hebben we een 
breed assortiment, waardoor we een mindere 
categorie konden opvangen met een goedlopen-
de productgroep.’

Hybride werken
Het opvallendste was wel dat de traditionele en 
papiergerelateerde producten terugliepen, aan-
gezwengeld door de groei van het thuiswerken. 
‘Maar aan de andere kant zijn productgroepen als 
computer- en ergonomische producten van Ken-
sington en luchtreinigers enorm opgekomen. Nu 
we teruggaan naar kantoor kunnen we maximaal 
inzetten op visuele communicatie met Nobo. Zo 
kunnen we continu op het juiste paard wedden. 
Voor elke categorie hebben we een plan om in te 
spelen op het nieuwe normaal.’ 
Met het brede assortiment kan ACCO zich op 
verschillende speerpunten richten. ‘We zijn mo-
menteel volop bezig om weer terug te keren naar 
kantoor. Dit biedt nieuwe kansen, want de rol van 
kantoor verandert. Tegelijkertijd hebben mensen 
de afgelopen periode veel thuisgewerkt, maar 

zullen dat in de toekomst deels blijven doen. We 
zaten met zijn allen aan de keukentafel, maar nu 
thuiswerken structureler wordt, moet je een goede 
werkplek hebben of de spullen kunnen opbergen. 
We focussen ons op dat hybride werken met bij-
voorbeeld ‘office in a bag’, producten die je zowel 
thuis als op kantoor nodig hebt. We gaan niet bij 
de pakken neer zitten, omdat het allemaal minder 
zou worden. We zeggen daarentegen, wellicht een 
beetje opportunistisch, dat de markt verdubbelt 
omdat iedereen nu twee werkplekken heeft. Zo 
eenvoudig is het natuurlijk niet, maar het toont wel 
welke insteek we hebben.’
Volgens Hoogenboom heeft ACCO een vliegende 
start van 2022 gehad. ‘We zijn significant gegroeid 
ten opzichte van de eerste maanden van vorig 
jaar, toen we ook al meer groei hadden. Het ziet er 
allemaal goed uit voor dit jaar.’

Leitz TruSens
Een van de grootste opportunities wordt gevormd 
door de luchtreinigers van Leitz Trusens. ‘We zijn 
zo’n anderhalf paar jaar geleden begonnen met 
deze productcategorie en die gaat nu als een 
speer’, vertelt Mickelle Tak, Trade Marketing Ma-
nager Benelux ACCO Brands EMEA. ‘We hebben 
drie modellen in de markt gezet. De luchtreinigers 
hebben de unieke SensorPod. Normaal meet 

Leitz TruSens luchtreinigers leggen 
de dealer geen windeieren
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de luchtreiniger de luchtkwaliteit rondom het 
apparaat en reageert daarop. Onze SensorPod 
kun je op afstand van de luchtreiniger zetten op 
de plek waar je de meeste vervuiling verwacht, 
zoals aan de andere kant van de ruimte of bij een 
copier of een printer. Daar meet de SensorPod de 
luchtkwaliteit en communiceert dat terug naar de 
luchtreiniger, die vervolgens aan de slag gaat.’
Een andere highlight van TruSens is de PureDi-
rect-technologie. Een tweeledige luchtstroom 
levert snel en efficiënt schone lucht door de hele 
ruimte. Daarnaast zit er een UV-C lamp in. Deze 
straalt licht uit dat de groei van ziektekiemen ver-
mindert en bacteriën die in het filter vast kunnen 
komen te zitten, vernietigt. De TruSens heeft een 
superieur design met gebruiksvriendelijk handvat 
en intuïtieve bediening. Dit is gewaardeerd met 
een prestigieuze Red Dot Award. ‘Het apparaat 
ziet er mooi uit, waardoor je het gerust thuis op 
kantoor, of waar dan ook neer kunt zetten’, stelt 
Tak. De TruSens-range bestaat uit drie modellen 
die gaan van een kleine, een middelgrote tot een 
grotere ruimte (zie kader).

Grote business opportuniteit 
Het is inmiddels duidelijk geworden dat we moe-
ten leren leven met het coronavirus. Tegelijkertijd 
willen we met ons allen de samenleving weer ope-
nen. Om dat zo veilig mogelijk te doen is - naast 
de algemene richtlijnen van het RIVM - de beheer-
sing van de luchtkwaliteit één van de belangrijke 
elementen om dit mogelijk te maken. Experts 
stellen dat er veel te laat is ingezien dat aerosolen 
een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van 
virussen. In binnenruimtes waar mensen langere 
tijd samen zijn, wordt het risico op de verspreiding 
van virussen, zoals het coronavirus, via de lucht 
verhoogd.
Luchtreinigers zijn in verschillende opzichten een 
zeer effectieve aanvulling op ventilatie. Zij helpen 
om de binnenlucht zo schoon mogelijk te houden 
wanneer het openen van ramen en deuren niet 
mogelijk is of ongemak veroorzaakt in de vorm 
van geluid, vervuiling, kou, hogere energiekosten, 
et cetera. Zij helpen om het niveau van in de lucht 
zwevende bacteriën en virussen te verminderen 
die op een andere manier de winkel, het kantoor 
of huis kunnen binnendringen. Bovendien blijkt uit 
onderzoek dat luchtreinigers als de Leitz TruSens 
99,99% van het coronavirus in de lucht elimine-
ren*

‘Beheersing van de luchtkwaliteit is dus één van 
de belangrijke elementen om een veiligere omge-
ving te creëren in kantoor, bedrijf, school, winkel, 
praktijk, restaurant, hotel et cetera en daarmee 
nú – nu we moeten leren samenleven met Corona 
- een grote opportuniteit voor ons als industrie’, 
stelt Tak. 

Verticale markten
ACCO richt zich met Leitz TruSens op de verticale 
markten. ‘Met deze boodschap gaan we nu ook 
naar de kantoorvakhandel. Ik heb de indruk dat 
zij hier en daar de mogelijkheden hebben laten 
liggen. Nu is echt de tijd aangebroken om te pro-
fiteren. Er zijn andere behoeftes ontstaan en daar 
moeten we op inspringen’, merkt Hoogenboom 
op. Tak vult aan: ‘We hebben onze doelgroep uit-
gebreid met MKB-bedrijven, notarissen, advoca-
ten, horeca, sportscholen, onderwijs, tandartsen, 
fysiotherapeuten, et cetera. Daar heb je bijvoor-
beeld ontvangst- en wachtruimtes, vergaderza-
len en kleine kantoren, die je gemakkelijk kunt 
bedienen met een stand-alone luchtreiniger. Nu is 
er ook veel meer bewustwording bij mensen dat 
de luchtkwaliteit belangrijk is. ’Een groot voordeel 
van onze stand-alone luchtreinigers is dat er geen 
professioneel installatiebedrijf voor nodig is. Het 
is direct beschikbaar, gemakkelijk te plaatsen en 
verplaatsen, erg kostenefficiënt. Direct inschake-
len en het werkt, gewoon plug&play.’

In de genoemde doelgroepen bevinden zich ei-
genlijk allemaal klanten van de kantoorvakhandel, 
weet Hoogenboom. ‘In ieder dorp of stad zit een 
tandarts, een notaris, een horeca-etablissement, 
een school, kinderopvang, noem maar op. Elke 
b2b-dealer zou hierop in moeten springen, want 
alleen een ordner breng je niet meer aan de man. 
Als je het nu niet verkoopt, dan krijg je het nooit 
verkocht. We hebben ter ondersteuning tools als 
nieuwsbrieven, salesmanagers op de weg, flyers 
en banners. We helpen de dealer met ons verhaal, 
maar het moet uiteindelijk gewoon tussen zijn 
oren terechtkomen. Naast de facilitair manager 
zou je nu kunnen aankloppen bij de directie of een 
HR-manager, die de medewerkers een gezonde, 
veilige werkplek wil bieden. De markt is namelijk 
veel groter dan we ooit hebben gerealiseerd.’

Drie modellen van Leitz TruSens

Leitz TruSens™ Z-1000 Luchtreiniger, 
voor de persoonlijke/kleine ruimte

Leitz TruSens™ Z-2000 Luchtreiniger 
met SensorPod™ Luchtkwaliteitsmonitor, 
voor de middelgrote ruimte 

Leitz TruSens™ Z-3000 Luchtreiniger 
met SensorPod™ Luchtkwaliteitsmonitor, 
voor de grotere ruimte. In commerciële 
omgevingen, kantoren of scholen waar 4 
tot 5 luchtwisselingen worden aanbevolen, 
is de grootte van de ruimte respectievelijk 
35 m² voor 4 ACH en 28 m² voor 5 ACH. 

Meerdere machines tegelijk kunnen  
worden gebruikt in grotere ruimtes.

*Resultaten van onafhankelijke tests door 
derden met aerosolconcentratie van het 
menselijke coronavirus 229E in de lucht 
gedurende een periode van twee uur in 
een afgesloten kamer. HCoV-229e is een 
beproefd surrogaat voor SARS-Cov-2. Ga 
voor meer informatie naar www.leitz.com/
trusenstest.
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TERUGBLIKKEN  
EN VOORUITKIJKEN 
MET ZES 
PROMINENTE 
BRANCHEGENOTEN
Hoe verging het ze in 2021?Wat verwachten ze 
van het komend jaar? Samen met zes prominente 
branchegenoten kijken we terug én vooral vooruit 
naar de ontwikkelingen in de turbulente markt.
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Peter Damman (entrepreneur 
en voorzitter Officers World)

Corona heeft de  
afgelopen twee 
jaar het speelveld 
drastisch veranderd

Persoonlijk hoogtepunt 2021
Eerste succesvolle jaar Officers World !
Nederland is maar een klein land. En de branche 
voor kantoor artikelen, meubels en machines is 
ook niet heel erg groot. Het was dus vreemd en 
zeker niet wenselijk om binnen deze kleine indus-
trie meerdere belangenverenigingen te hebben. 
Het idee was dan ook logisch dat er een fusie 
zou plaatsvinden tussen Officers en Office World.  
Deze twee meest vooraanstaande clubs waren in 
2021 voor het eerst echt samen. Al snel bleek dat 
deze fusie een succes was. Er is een nieuwe frisse 
wind gaan waaien in de organisatie waarbij de 
focus ligt op kwaliteit en de dienstverlening  naar 
de leden toe.  In 2021 hebben vele nieuwe leden 
hebben zich aangemeld , er waren meerdere 
interessante bijeenkomsten , en er is een mooi 
samenwerkingsverband aangegaan met data 
leverancier IRI. Met daarbij de marketing en media 
ondersteuning van Magenta is Officers World de 
belangrijkste belangenvereniging en netwerkclub 
binnen de branche geworden in 2021 !

Welk cijfer geef je 2021?
Het jaar 2021 krijgt een dikke 8. Elk nadeel heb 
zijn voordeel sprak een van de beste voetballers 
ooit. Corona heeft de afgelopen twee jaar het 
speelveld drastisch veranderd. Maar dat gaf wel 
een boost aan het thuiswerken. De webcams,
meubeltjes , en accessoires voor de  

thuis werkplek waren niet aan te slepen en zij die 
hun online business op orde hadden zagen hun 
omzet behoorlijk stijgen. Ondernemers werden 
nogmaals gedwongen om creatief te zijn en te kij-
ken naar hun businessmodel. Zeker, de gedwon-
gen winkelsluitingen  waren niet iets om vrolijk van 
te worden. De vraag naar de producten die daar 
normaal verkocht worden is echter niet weg en zal 
dan ook worden ingehaald, nu alles weer mogelijk 
is.  Het afgelopen jaar bewees dat in een digitale 
wereld er nog altijd voldoende mogelijkheden zijn 
voor traditionele producten. Al zullen deze wel hun 
weg op een andere manier naar de consument 
vinden. E commerce platformen en de nieuwe 
B-T-C strategieën van de fabrikanten zijn daar 
een mooi voorbeeld van. En wat te denken van 
de corona gerelateerde producten. Tijdens mijn 
vele bezoeken bij collega’s heb ik daar vele mooie 
inventieve voorbeelden van gezien  die ook in de 
omzetontwikkeling van deze bedrijven te zien wa-
ren. Het was een bijzonder jaar, maar de nadelen 
boden ook veel voordelen!

Corona betekent voor mij zakelijk
Corona betekent voor mij zakelijk dat de meeste 
ontmoetingen helaas digitaal waren. Waar eens 
het kopje koffie het begin van een goed gesprek 
was leven we nu in een tijd waarbij de openingszin 
is : “Zet je microfoon even aan, dan starten we 
de videocall!” In de praktijk betekent dit dat de 
gesprekken korter zijn en dat je zeker met nieuwe 
contacten geen relatie kunt opbouwen. Als Offi-
cers World hebben wij in 2021 noodgedwongen 
ons grote jaarlijkse evenement moeten vervangen 
voor een digitale bijeenkomst. Uiteraard waren 
er interessante sprekers en waren alle leden en-
thousiast , maar je mist dan toch de borrel en het 
diner achteraf om nog even gezellig na te praten. 
Maar uiteraard gaan we er van uit dat ons grote 
jaarlijkse evenement van dit jaar wel live doorgang 
zal vinden op 14 april. Het is een verademing om 
dan alle leden dan weer live te mogen begroeten. 
En hopelijk gaan we allemaal weer massaal naar 
vakbeurzen. Het was een verademing om op de 
afgelopen Papershow in België rond te lopen.

Zakelijke verwachtingen 2022
Als Officers World werken wij hard aan de orga-
nisatie. Doel is om nog meer kwaliteit te krijgen 
binnen de vereniging en het aantal leden aanzien-
lijk te laten groeien. En dat gaat zeker lukken. De 
samenwerking met IRI waarbij de leden regelmatig 
een professionele rapportage krijgen over de om-
zetontwikkelingen van office supplies in de markt 
is hier een goed voorbeeld van. Alleen daarom al 

zou elk bedrijf zich bij ons moeten aansluiten. Wij 
verwachten dan ook groei in het aantal leden, ze-
ker ook vanuit branches die aan de office supplies 
branche gerelateerd zijn. Dat het totale speelveld 
in de markt volledig veranderd is, zal ook in 2022 
blijken. Grote partijen uit het verleden zijn uit 
elkaar gevallen en de delen bij andere spelers 
terecht gekomen. Een interessante maar logische 
ontwikkeling. Deze nieuwe spelers zijn de helden 
van nu, ook als ze grote namen uit het verleden 
hebben overgenomen. De markt zal zijn evenwicht 
weer vinden waarbij de E commerce platformen 
en de E-tailers de grote winnaars zijn. Lastiger zal 
het worden voor zelfstandige winkels. Ook is het 
thuiswerken een blijvend fenomeen. Daar zijn we 
nu inmiddels aan gewend en het functioneert voor 
een paar dagen per week  prima. 
En mijn tip voor 2022? Het  ooit fameuze Viking 
Direct zal dit jaar onder de nieuwe eigenaar Raja 
nog wel eens een hele mooie comeback kunnen 
maken. Zij snappen het Viking DNA en dat is de 
sleutel tot succes. Maar dat ik enthousiast ben 
over Viking zal de getrainde lezer van dit tijdschrift 
niet verbazen.

Haro den Tuinder  
(directeur DELO)

Het MKB zal wat 
meer naar kantoor 
gaan, grote 
ondernemingen 
zetten in op hybride

Wat was je persoonlijk hoogtepunt/succes  
van 2021?
Ons grootste succes van 2021 is dat we onze 
loyale klanten hebben kunnen helpen in moeilijke 
en uitdagende tijden. Door actief met klanten mee 
te denken hoe we de werkomgeving en -omstan-
digheden kunnen verbeteren, rekening houdend 
met de huidige tijd, hebben we vooruitgang 
kunnen leveren. In een tijd waarin het creëren van 
nieuwe klanten lastiger is, hebben we met succes 
extra aandacht kunnen schenken aan bestaande 
klanten waardoor die band is versterkt.

Wel cijfer geeft je 2021 zakelijk gezien  
en waarom?
Een 8, het glas is altijd halfvol bij ons. Ondanks 
de vele thuiswerkers en uitdagingen die daarbij 
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komen kijken voor een groot aantal van onze 
producten en diensten kijken we terug op een 
goed jaar.
Met nieuwe producten en diensten die goed invul-
ling geven aan nieuwe behoeftes bij onze relaties, 
hebben we het gat wat corona en thuiswerken 
slaat weten op te vangen. Gezien de omstandig-
heden dus een prima resultaat waar we tevreden 
over zijn.

Vul deze zin aan: Corona betekent voor mij 
zakelijk…..
Uitdagingen, kansen, maar vooral ook de realiteit. 
Cliché maar wel waar; corona heeft de ontwikke-
lingen in de zakelijke markt en ook binnen onze 
branche in een stroomversnelling gebracht.
De beweging naar hybride werken was al gaande, 
maar is nu direct realiteit geworden. We kunnen er 
niet meer omheen, dus zullen moeten zorgen dat 
onze oplossingen in producten en diensten daar 
op afgestemd zijn.

Wat verwacht je zakelijk van 2022, zowel wat  
betreft je organisatie als de gehele branche 
(trends/ontwikkelingen)
We zijn positief gestemd. We verwachten dat het 
MKB weer wat meer naar kantoor gaat en dat 
grote ondernemingen sterker op hybride inzetten. 
Voor onze branche is het zaak om in het klanten-
bestand een goede mix te maken.
Zo ben je wat minder kwetsbaar in situaties die 
onvoorzien zijn. Dus waardeer iedere klant, van 
eenmanszaak tot grote multinational. Gezien de 
krapte op de arbeidsmarkt verwacht ik daarnaast 
dat onze branche een ondersteunende rol kan in-
nemen richting klanten om goed werkgeverschap 
te faciliteren. Daarbij helpt een zo breed mogelijk 
pakket facilitaire zaken waardoor de toegevoegde 
waarde groot is.

Erwin Snoeker  
(Sales Director Benelux/
Country Director NLAdveo)

Een positief jaar 
met uitdagingen  
zijn die we nu nog 
niet kennen

Wat was je persoonlijk hoogtepunt/succes  
van 2021?
Het was een uitdagend jaar. Voor mij persoonlijk 
betekende het dat er, zoals in 2020, onderne-
merschap en lef getoond moet worden. Je moet 
durven om nieuwe assortimenten op te nemen, 
durven processen in vraag te stellen- die mis-
schien al jaren in de oude werkelijkheid gewoon 
liepen. Mijn hoogtepunt is dan ook zonder meer, 
dat we met ons Adveo Team en onze partners 
(zowel aan klantenzijde als leverancierszijde) toch 
in staat zijn geweest om wendbaar te reageren 
op de sterk veranderende markt. Het lef hebben 
om open het gesprek aan te gaan met je partners 
en dan een concreet actieplan te maken. Dat 
heeft in 2021 heel goed uitgepakt – we hebben 
in beide landen een mooie groei neergezet, ook 
in traditionele productgroepen. We gaan daar in 
2022 mee door: we zijn er van overtuigd dat we 
de goede weg ingeslagen zijn en dat de focus op 
onze partners de juiste is.

Wel cijfer geeft je 2021 zakelijk gezien  
en waarom?
Ik geef 2021 een 7. Natuurlijk wil je dat Coro-
na weg gaat- Natuurlijk wil je dat het allemaal 
wat voorspelbaarder wordt dan dat het nu is. 
Lockdowns voor winkels zijn een ramp. We hopen 
echt dat corona evalueert naar een beheersbaar 
soort griep. Dat dit soort ingrijpende maatregelen 
als lockdowns niet meer nodig zijn. Waarom dan 
toch een 7? Omdat we een mooie omzetgroei 
hebben neer kunnen zetten door nog beter samen 
te werken met onze partners. Daar zijn we trots 
op- als Adveo Team. We zijn beter, efficiënter en 
doelgerichter gaan samenwerken in de Benelux 
markt. 

Vul deze zin aan: Corona betekent voor mij 
zakelijk….
Bedreigingen en Kansen. Bedreigingen aan de tra-
ditionele winkelzijde  en kansen als je pro actieve 
dealers heb die ondanks de corona toch samen 
met Adveo wegen vinden om méér business te 

doen. Maar ook onzekerheid, productgroepen die 
goed lopen op basis van persconferenties. 

Wat verwacht je zakelijk van 2022, zowel wat  
betreft je organisatie als de gehele branche 
(trends/ontwikkelingen)
Ik verwacht dat het een uitdagend jaar wordt. 
2021 is veel mensen mee gevallen business wise, 
2022 hebben we te kampen met veel prijsverho-
gingen, veel transport uitdagingen, energie prijzen 
die omhoog gaan. We zitten in een branche die 
volop in ontwikkeling is. Natuurlijk gaan traditi-
onele kantoorartikelen zoals archivering achter-
uit- maar er zijn volop kansen in nieuwe product-
groepen waar we als branche al langer mee bezig 
zijn. Denk aan Catering, Schoonmaak artikelen 
en Hygiëne producten. En ook voor de winkel in 
een stad is zeker plaats. Naast het E commerce 
kanaal, dat natuurlijk niet meer weg te denken is. 
Dat zullen we samen moeten managen en Adveo 
kan daar zeker bij helpen. Wij verwachten dus een 
positief jaar, maar er zullen zeker uitdagingen zijn 
die we nu met zijn allen nog niet kennen. Laten we 
ervanuit gaan dat 2022 in elk geval het jaar wordt 
dat Corona evalueert naar een beheersbaar soort 
griep.
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2022: Nog een onzeker jaar? !
Begin 2022 zijn we gestart in een lockdown situatie voor de particuliere winkels, door eerdere 
ervaringen hebben deze winkels snel het click en collect weer opgepakt. Geen gewenste situa-
tie uiteraard, want het heeft weer een gat geslagen in de normaal goede decembermaand. De 
bedrijfsmatige leden mochten als groothandel open blijven. Het voelt niet goed, het verschil in 
essentieel en niet-essentieel. Elke winkel is essentieel, anders heb je geen bestaansrecht.
En hoezo is een boekhandel of kantoorvakhandel minder essentieel dan Jamin of Gall & Gall? 
Maar goed, dit is een discussie die uiteindelijk tot niets leidt, want het kabinet bepaalt en in die 
rol kun je het eigenlijk nooit goed doen. Iedereen een booster halen, en wellicht na de zomer 
nog eentje om de winter door te komen. Voorlopig zijn we er niet van af en dan kunnen we 
beter het beste ervan te maken om als bedrijf verder te kunnen en winstgevend te blijven. 
Traditioneel starten we het jaar in onze branche met beurzen als de Papershow in België en Pa-
perworld in Frankfurt. Op het laatste moment was de Paperworld dit jaar geannuleerd vanwege 
de pandemie. Leuke trends zijn waarneembaar en meer producten voor thuisgebruik. Ook dit 
jaar zal weer veel worden gewerkt in huis in combinatie met werken op kantoor. Een mix die 
voor velen voor de pandemie wellicht al wenselijk was, maar niet gebruikelijk. Laten we dat dan 
maar als winst zien van deze pandemie. Het biedt ons ook veel verkoopkansen. Hopelijk gaat in 
april de relatiedag van Quantore  wel door, de behoefte van ontmoeten blijft belangrijk. 
Waar gaat het naar toe met alle prijsontwikkelingen door stijgende grondstofprijzen, veroor-
zaakt met name uit schaarste? Het maakt niet uit wat, maar alles wordt duurder. Of het nu in 
ons geval kantoorartikelen of ICT producten zijn, of thuis de boodschappen, energiekosten 
en zorgkosten. Het geeft wel zorgen voor de ondernemers. Looneisen door compensatie van 
de stijgende inflatie of om  personeel te binden. Er is veel vraag naar personeel maar weinig 
geschikt beschikbaar. Hoe komen we uit deze spiraal? Ingrijpen door overheid door rente te 
verhogen om de inflatie te drukken?

Een uitdagend jaar, en een onzeker jaar. Ja, nog eentje voor velen om te overleven. Er zijn ook 
leden die het juist goed hebben gehad in het afgelopen jaar door de sterke groei van online 
bestellingen. Deze collega’s hebben jaren geleden voor een ander verdienmodel gekozen. En 
laat dat voor de andere leden voor onze inkooporganisatie een reflectiemoment zijn. Ik bedoel 

daarmee niet dat ene model beter is dan de andere, maar de juiste 
balans kan wellicht zorgen voor een nieuwe werkelijkheid. 

Omni-channel is in dit verband de term. Het vergt nogal wat 
om dit goed uit te rollen.

Onze branche gaat zijn tweede eeuw in en met alle 
onzekerheid en uitdagingen blijft het een feest om te 
ondernemen of werkzaam zijn in dit vakgebied. En de rol 
van Quantore is om daar in verbindend te zijn en de leden 

maximaal te faciliteren door te ontzorgen op gebied 
van inkoop, assortiment en logistiek. Als lid van de 
Leden Advies Commissie zal ik zeker vanuit die rol 
mijn steentje bijdragen. Een bijzonder ondernemend 
jaar toegewenst en met de juiste beslissingen wordt 
een onzeker jaar wellicht minder onzeker!

Jos van Dalfsen
(vestigingsmanager bij VWC Kampen  
En lid Leden Advies Commissie Quantore)

Dirk-Jan Hijdra  
(directeur Hydra.com)

Vitaliteit, gezondheid 
en duurzaamheid zijn
schitterende aankno-
pingspunten voor 
onze branche.

Wat was je persoonlijk hoogtepunt/succes  
van 2021?
De klant betrokkenheid van ons team werd 
beloond in vele mooie review cijfers 9+ inclusief 
persoonlijke verhalen.
Door keuzen te maken waar willen we echt goed 
in zijn geeft rust. Verder zijn we meer zichtbaarder 
geworden als professionele partij in de markt. 

Welk cijfer geeft je 2021 zakelijk gezien?
Een  9+
Focus was afgelopen jaren het verbeteren van 
samenwerking met leveranciers en partners, dat 
is gelukt. Juist doordat fysiek contact moeilijk was 
werd persoonlijke aandacht extra gewaardeerd 
en beloond; ‘er gewoon voor een klant zijn’.

Corona betekent voor mij zakelijk....
het openbreken van nieuwe markten, kansen en 
uitdagingen.

Wat verwacht je zakelijk van 2022 zowel wat 
betreft je organisatie als gehele branche?
Vitaliteit, gezondheid en duurzaamheid zijn 
schitterende aanknopingspunten voor onze 
branche.  De branche kan een mooie positie 
veroveren om verantwoordelijken binnen be-
drijven te helpen van beleid naar uitvoering. 
Insteek voor 2022 is om echt het wen-
senlijstje verder te gaan waar maken  met 
betrekking tot webshop, werkprogramma's 
en marketing concepten.
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TERUG 
NAAR 
KANTOOR, 
HOE 
ZIET DE 
TOEKOMST 
ER UIT? 

Legamaster heeft in 2021 in 
KBM aandacht besteed aan 
het actuele vraagstuk van de 
terugkeer naar kantoor en de 
veranderende werkomgeving. 
We hebben gekeken naar 
de verschillende trends op 
dit gebied en hoe we hierop 
in kunnen springen. Nu we 
in de fase zijn beland van 
herinrichting van de kantoren 
en het hybride werken vorm 
begint te krijgen, komt 
Legamaster met meer gerichte 
ondersteuning door een 
speciale brochure en pCon-
deelname.  

Nieuwe uitdagingen en behoeftes
Waar ook ter wereld en in alle sectoren zien we 
veranderingen in waar mensen werken, hoe ze 
met elkaar omgaan en hoe ze informatie delen. 
We zien een hybride werkvorm ontstaan waarbij 
werknemers hun werklocatie kiezen op basis van 
het type activiteit dat ze uitvoeren. Dit kan thuis 
zijn, in een co-working space, op kantoor of op 
een andere locatie. Deze ontwikkeling brengt 
nieuwe uitdagingen met zich mee. 
 We merken dat de grootste uitdaging ligt in het 
faciliteren van de juiste werkomgeving die aansluit 
bij de veranderende behoeftes van de werkne-
mers. Het herinrichten van bestaande ruimtes is 
essentieel om samenwerking te vergemakkelijken 

en tegemoet te komen aan de behoeften van 
flexibele werknemers. Om een echt veilige en pro-
ductieve omgeving te ontwikkelen, moeten twee 
kernvragen worden beantwoord. Allereerst, wat 
willen mensen doen en bereiken tijdens hun dag 
op kantoor? En ten tweede, wat is er nodig om de 
samenwerking in grote, kleine en open vergader-
ruimtes optimaal te faciliteren? 
 Legamaster heeft als doel om professionals 
wereldwijd in staat te stellen om elke dag beter 
samen te werken. Dit doen wij door middel van 
een breed portfolio van hoogwaardige oplossin-
gen voor visuele communicatie die ondersteuning 
bieden bij verschillende manieren van  
samenwerken.

Digitale brochure: ‘Omarm het hybride werken’ 
Ter ondersteuning van de transitie van de werkomgeving bieden wij u een digitale brochure  
‘Omarm het hybride werken’ met praktische tips en adviezen op het gebied van herinrichting van 
kantoorruimtes, het ondersteunen van samenwerking en het stimuleren van creativiteit en interactie 
in teams. De brochure ‘Omarm het hybride werken’ downloaden? Scan de QR code of ga naar 
www.legamaster.com/nl/back2office

Meer weten? Scan de QR-code en 
download de speciale brochure:  
‘Omarm het hybride werken’ 
www.legamaster.com/nl/back2office

Legamaster oplossingen  
in pCon
Legamaster ondersteunt dealers op allerlei 
manieren. Daarbij kun je denken aan advies, 
offertes, marketing en communicatie. De 
dienstverlening is recent uitgebreid met de 
support bij de visualisering van de inrichting 
van kantoorruimtes door de beschikbaar-
heid van Legamaster-oplossingen binnen 
pCon, 3D interieursoftware voor professio-
nals. 
Meer weten over pCon?   
Scan de QR code of ga naar  
www.legamaster.com/nl/back2office
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Arnold Thews (algemeen 
directeur Quantore)
Door corona is 
eigenlijk (bijna) 
alles anders dan 
normaal

Wat was je persoonlijk hoogtepunt/succes  
van 2021?
Mede door Corona heb ik het padeltennis ontdekt. 
Ik doe dit nu bijna drie maanden en dat vind ik 
ontzettend leuk. Een aantal vrienden heb ik hier 
ook enthousiast voor gekregen en ik zie er naar 
uit om dit het komende jaar veel te gaan doen. 
Daarnaast ben ik erg blij en trots dat onze tweede 
dochter is afgestudeerd. Haar onderzoek leverde 
een simulatiemodel op dat bepaalt hoe de bo-
venste deksteen van een hunebed teruggeplaatst 
kan worden, wanneer deze verwijderd is. Echt 
superleuk om te zien hoe jonge mensen dit soort 
zaken kunnen berekenen.  

Welk cijfer geef je 2021 zakelijk gezien  
en waarom?
Ondanks alle uitdagingen waar Quantore voor 
heeft gestaan het afgelopen jaar, ben ik niet 
ontevreden over hoe het jaar is verlopen. Ik 
geef 2021 dan ook een ruime 7. Na een lange 
voorbereiding hebben we begin 2021 een nieuw 
ERP-systeem geïmplementeerd. Natuurlijk ging 
dit niet geruisloos, maar dat kan ook bijna niet 
anders bij zo’n complexe ingreep. In juni volgde 
de livegang van de nieuwe logistiek mechanica. 
Dit complexe en spannende project was het 
sluitstuk van een complete vernieuwing van het 
informatielandschap van Quantore en verliep 
zeer voorspoedig. Mede hierdoor kunnen we 
uiteindelijk veel efficiënter werken. Zeker gezien 
de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dat een 
enorme hulp. Verder ben ik ook trots op de wijze 
waarop het  inkoop- en category management 
team en voorraadbeheerders in een markt met 
veel spanningen toch in staat zijn geweest hun 
taken zo goed mogelijk in te vullen. En dat geldt 
eigenlijk voor alle medewerkers die op aangepaste 
wijze op kantoor, thuis of in het magazijn hebben 
gewerkt. 

We zien dat de omzet minimaal is gedaald, 
ondanks de lange lockdown. Door stijging van 
kosten en dan met name transportkosten, staan 
de marge en winst wel onder druk.  

Vul deze zin aan: Corona betekent voor mij 
zakelijk…
 voortdurend aanpassen en anticiperen
Door corona is eigenlijk (bijna) alles anders dan 
normaal. We moeten over dingen beslissen waar 
we eerder nooit over hebben hoeven nadenken. 
Het leidde tot stress bij medewerkers en natuurlijk 
ook bij onze leden. Het aanpassingsvermogen van 
de leden met een fysiek verkooppunt is tot het 
uiterste getest. Open, gesloten, essentieel of niet, 
click & collect, bezorgen, winkelen op afspraak, 
je zou er gek van worden. Natuurlijk had dat ook 
impact op onze organisatie. Alles was anders. 
Veel meer kleine orders, beschikbaarheid van 
goederen, minder collega’s door krapte op de 
arbeidsmarkt, de uitdagingen van de vervoerders, 
andere en nieuwe assortimenten, etc. En dat 
alles bovenop het leren werken met de nieuwe 
systemen, de optimalisatie van de software en de 
terechte klachten van leden daarover.  

Wat verwacht je zakelijk van 2022, zowel wat 
 betreft je organisatie als de gehele branche 
(trends/ontwikkelingen)
Onze branche zal ook in 2022 uitdagend zijn. Een 
verdere digitalisering dwingt ons te zoeken naar 
andere assortimenten, nieuwe diensten en nieuwe 
markten. Ondernemers met toegevoegde waarde 
voor hun klanten krijgen meer kansen in deze 
markt. Binnen de coöperatie vindt momenteel het 
gesprek plaats over keuzes die we als coöperatie 
en als lid de afgelopen jaren hebben gemaakt en 
vooral over wat we nodig hebben in de toekomst. 
Een belangrijk traject, waar we als coöperatie 
nieuwe kracht uit kunnen putten, voor leden en 
voor de organisatie Quantore. Ik verheug me op 
de tijd dat we de coronabeperkingen achter ons 
kunnen laten. Dat we weer leden bezoeken en 
samen kunnen komen bij regiovergaderingen en 
de Quantore Relatiedag. Het (fysieke) contact met 
leden is misschien wel wat ik in de laatste twee 
jaar het meeste heb gemist.
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Wat wordt meer waard; 
geld op de bank of een 
pallet papier in het magazijn?

Nog nooit heeft de papiermarkt zo’n turbulente tijd meegemaakt als de 
afgelopen twee jaar. Van een forse overcapaciteit naar een schreeuwend 
tekort binnen een jaar tijd. Met als gevolg sterk stijgende prijzen. We 
hebben te maken met een mix van factoren die elkaar versterken. Een 
inventarisatie van de papiermarkt.

Het is nauwelijks voor te stellen, maar in het 
najaar van 2020 was er nog sprake van een forse 
overcapaciteit op papiergebied. In de eerste 
negen maanden van 2020 daalde de vraag met 
een kwart. Dat leidde half 2020 tot historisch 
lage prijzen.Voor de papierproducenten was dat 
reden om fabrieken te sluiten en de capaciteit te 
verminderen. Stora Enso bijvoorbeeld schroefde 
de afgelopen anderhalf jaar de papierproductie 
met 35 procent terug. 

Oorzaken
In de eerste helft van 2021 neemt de vraag welis-

waar weer toe vergeleken met 2020, maar blijft al 
met al toch onder het niveau van 2019. Over de 
eerste negen maanden van 2021 is de vraag vol-
gens onderzoeksbureau Eurograph ten opzichte 
van de eerste negen maanden van 2020 met 2% 
toegenomen. Maar dit is wel sterk van de kwaliteit 
afhankelijk. Zo is de vraag naar krantenpapier licht 
gedaald, terwijl ander soorten juist gestegen zijn.
Tegelijkertijd wordt de markt geconfronteerd met 
(forse) afbouw van productiecapaciteiten voor 
grafisch papier. Dit heeft tot gevolg dat het toch 
dringen wordt bij leveranciers om leveringen veilig 
te stellen. Deze situatie, gecombineerd met een 

aantal andere, is in de loop van 2021 verder ver-
sterkt en dat heeft geleid tot chaos en paniek.

Van alles naar niks
Ondertussen steeg de vraag naar verpakkingskar-
ton, met name voor het verzenden van pakketjes, 
enorm. Dat leidde tot het ombouwen van fabrie-
ken. Daarbij opgeteld kwam een tekort aan oud 
papier en dus ook daar een prijsstijging van wel 
40 procent. Dat heeft er ook mee te maken dat 
China, de grootste verwerker van oud papier, per 
1 januari is gestopt met de import van oud papier. 
De prijzen van oud papier zijn in een jaar tijd meer 
dan verdubbeld. Ook houtvezels zijn moeilijk te 
krijgen omdat er veel vraag is naar hout, bijvoor-
beeld vanuit de bouwsector en vanuit China. Voor 
de drukkerijen komt daar ook nog een schaarste 
aan bepaalde inkten en aluminium bovenop, dat 
dan weer gebruikt wordt voor offsetplaten in het 
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Verpakkingspapier
De vraag naar alle soorten karton is sinds het 
begin van de coronacrisis sterk stijgende. De 
opbloei van de economie en toename van ook de 
e-commerce retail zorgen voor een veel sterkere 
vraag. De verpakkingsmarkt is een van de sterke 
groeisegmenten. Ook in dit segment zijn prijs-
verhogingen aan de orde van de dag. Inmiddels 
hebben producenten (waaronder de testliners) de 
prijzen verhoogd met stappen van € 50 per ton. 
De grote vraag naar karton drukt zijn stempel 
ook op de productiecapaciteit. De levertijden zijn 
de laatste maanden flink opgelopen waardoor 
beschikbaarheid ook hier een thema is. Inmiddels 
hebben veel papierfabrieken met de ombouw 
van machines een overstap gemaakt naar de 
productie van karton. Ook hebben veel fabrieken 
nog plannen om de komende jaren capaciteit om 
te bouwen richting de kartonindustrie.

Beschikbaarheid belangrijk
Op de papiermarkt is het momenteel dan ook 
een doorlopende chaos, stellen ook de specia-
listen van PaperChainManagement. De enorme 
onbalans tussen vraag en aanbod zorgt ervoor 
dat er een ware run is op de productiecapaciteit 
van papier. Beschikbaarheid is momenteel het 
criterium waarom het draait. Als gevolg van de 
afbouw van capaciteiten, waardoor vraag en 
aanbod meer in balans (zijn) gekomen, is het niet 
zozeer de oplopende prijs als wel de beschikbaar-

heid waar het om draait. Het algemene sentiment 
is: de prijs komen we wel uit, als we het maar 
krijgen. Als gevolg van de druk op beschikbare 
capaciteit in combinatie met de vraag wordt 
sterk gekeken naar partnerships en commitment. 
Bestaande afspraken worden wel gerespecteerd, 
maar er wordt ook al stevig heronderhandeld over 
condities. Contingentering en langere levertijden 
zijn aan de orde van de dag en in sommige geval-
len worden volumes teruggegeven. De historisch 

Wat wordt meer waard; 
geld op de bank of een 
pallet papier in het magazijn?

drukproces. Naast beschikbaarheid hebben pa-
pierproducenten te maken met enorme stijgingen 
van de prijzen van grondstoffen als oud papier en 
pulp. Ook de snelle stijging van energieprijzen en 
transportkosten trekken een spoor. Ook van pulp 
en celstoffen zijn de prijzen het laatste jaar met 
tientallen procenten gestegen. Datzelfde geldt 
voor transportkosten en chemicaliën 

En dan zijn we er nog niet. Zo zijn de energieprij-
zen meer dan verdubbeld in dezelfde periode. 
Overzees transport van containers werd 4 tot 
5 keer zo duur. Tel alle ingrediënten op en je 
hebt een beeld van de chaos die op dit moment 
heerst.

Tot overmaat van ramp komen daar in het begin 
van 2022 nog stakingen bij in Finse papierfabrie-
ken. 

Canon eind december: De 

huidige prijzen worden met 

25 cent of meer per pak 

verhoogd. Graag voor eind 

december bestellen om ervoor 

te zorgen dat er in maart nog 

geleverd kan worden
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Matty Hartogs (Business development 
manager Double A Paper): in januari alleen 
uitleveren op basis van forcast

Hoe omschrijf je in het kort de huidige situatie 
op de papiermarkt?
De verkrijgbaarheid van pulp is verbeterd,  
prijzen zijn nog licht stijgend/ stabiliseren.  
De zorg zit bij transport en energie.
Hoe is het prijsverloop bij jullie geweest 
 in 2020 en 2021? 
In 2020 dalend en in 2021 vanaf juli sterk 
stijgend met 8-10%. Dit geconsolideerd in Q3/ 
Q4 en Q1 2022. Voor Q2 2022 worden verho-
gingen verwacht tussen 3-5%.
Wat is momenteel de levertijd?

Voor het eerst (!) kon Double A in januari alleen 
uitleveren op basis van forecast. Voor februari 
hopen we weer terug te gaan naar “back to 
normal” met 10 dagen levertijd. We hebben 
dus nagenoeg geen klant teleurgesteld. 
Wat verwachten jullie voor 2022?
 Dat de rust wederkeert op de huidige prijs-
niveaus. Afwachten wat energie en transport 
gaan doen. 
Hoe heeft het volume kantoorpapier 
 zich in die periode ontwikkeld?
Voor Double A branded was 2021 een 
uitstekend jaar, Private label was moeizamer. 
Veel fabrieken hadden leverproblemen en de 
prijsverschillen tussen C en A grade waren 
minimaal. 

Zijn er verschuivingen in de distributie? Nieuwe 
of andere afzetkanalen? 
Een open deur lijkt me.- E-commerce is  
significant belangrijker geworden.

Joey Maas (Account Manager IPS Imaging 
Supplies Canon); Ongekend turbulent

Hoe omschrijf je in het kort de huidige situatie 
op de papiermarkt?
De papiermarkt is momenteel ongekend turbu-
lent. De extreem hoge vraag naar grondstoffen 
(pulp) door met name de verpakkingsindustrie, 
heeft zijn effect op de productie en prijs van 
papier in Europa. Daarnaast heeft ook de 
verstoring van de wereldwijde logistiek invloed 
op de toestroom van papier van buiten Europa. 
Beschikbaarheid is daarom momenteel de 
grootste uitdaging. Canon heeft altijd voor 
strategische samenwerkingen met Europese 
papierfabrieken gekozen en dat werkt in de 
huidige marktomstandigheden in ons voordeel. 
Hoe is het prijsverloop bij jullie geweest  
in 2020 en 2021?
 Vanwege de toenemende vraag naar pulp, 
schaarste op de papiermarkt en de extreem 
hoge energietoeslagen hebben ook wij diverse 
prijsverhogingen moeten doorvoeren naar de 
markt.
Wat is momenteel de levertijd?

De levertijden lopen gestaag op, dit is inherent 
aan de beperkte beschikbaarheid op de Euro-
pese markt en de hoge vraag. Voor magazijn 
leveringen kunnen we nog steeds de 24 uurs 
levering hanteren. Levertijden voor volle truck-
loads af-fabriek zijn opgelopen naar minimaal 
8 weken.
Wat verwachten jullie voor 2022?
In de eerste helft van 2022 zien wij nog steeds 
geen stabilisatie van de markt en zal de ver-
houding van vraag en aanbod op de Europese 
papiermarkt nog steeds uit verhouding zijn. In 
de tweede helft van 2022 verwachten wij dat er 
een verandering gaat plaatsvinden. Echter is dit 
van een aantal factoren afhankelijk waaronder 
hoe de pandemie zich wereldwijd gaat ontwik-
kelen. 
Hoe heeft het volume kantoorpapier zich  
in die periode ontwikkeld?
 Het volume kantoorpapier is sterk afgenomen 
en dat heeft uiteraard voor het grootste deel te 
maken met de diverse lock downs vanwege de 
COVID-19 situatie waar we inzitten. Veel bedrij-
ven werken vanuit huis en hebben een groot 
gedeelte van 2020 en 2021 geen personele 

bezetting meer gehad op het bedrijf. Andere 
segmenten zoals de zorg en onderwijs zien we 
een toename van de volumes wat uiteraard een 
logische verklaring heeft. Daarnaast heeft bij 
ons de (R)etail tak een enorme groei laten zien 
simpelweg doordat de thuiswerkers hun print-
papier bij de supermarkt of ander type Retailer 
of Etailer koopt i.p.v. uitprint op kantoor.
Zijn er verschuivingen in de distributie?  
Nieuwe of andere afzetkanalen?
 Door de enorme groei in (R)etail en bij online 
spelers zien wij onze distributie via distributeurs 
en klanten met een eigen distributienetwerk 
significant toenemen.

lage prijzen gaan nu dus pijlsnel de andere kant 
op. In hoeverre dit stand houdt is natuurlijk altijd 
de vraag. Naar alle waarschijnlijkheid wordt in de 
loop van het eerste kwartaal 2022 duidelijk hoe de 
verhouding tussen vraag en aanbod zich herstelt.

Kantoormachines
De schaarste en de bijbehorende prijsverhogingen 
zien we niet alleen bij papier, maar zeker ook bij 
machines. De vele aankopen van auto’s, mobiele 

telefoons, laptops enzovoort hebben samen met 
de pandemie wereldwijd geleid tot een tekort aan 
processorchips en productiecapaciteit. Grote 
afnemers als Apple en Tesla merken weinig van 
het tekort. Ze zijn een grote klant en hebben vaak 
met een vooruitziende blik meer besteld dan dat 
ze daadwerkelijk nodig hadden. 
Ook de printerbranche heeft door deze ontwikke-
lingen veelal te maken met lange levertijden, prijs-
verhogingen door verhoogde containerprijzen en 

tekorten aan chips. Dit resulteert op het moment 
in het niet meer beschikbaar zijn van sommige 
modellen.
Zo levert Canon momenteel vanwege knelpunten 
in de levering van chips verbruiksartikelen voor 
printers voor verschillende MFP's zonder halfgelei-
dercomponenten. 
Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk 
wanneer de rust wederkeert en de balans tussen 
vraag en aanbod zich weer herstelt.
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Steun de lokale winkelier!
De lockdown is voorbij, de winkels zijn weer open. Net als in 
2020 heeft de regering de decembermaand  voor veel retailers 
volledig verpest. Eerst roepen dat alles openblijft, de winkels 
fors laten inkopen om weer goede en vooral zeer noodzakelijke 
omzetten te kunnen draaien en vervolgens drie dagen later ver-
kondigen dat veel winkels alsnog moeten sluiten. Niet essen-
tieel. Nooit gedacht dat de boekwinkel minder belangrijk was 
dan de snackbar, de coffeeshop of de slijterij. De boekwinkel 
moet dicht, maar als je een vlekje op je jasje hebt, dan mag 
je wel naar de stomerij. Terwijl er steeds minder mensen op 
de IC’s van de ziekenhuizen bleken te liggen, hield het kabi-
net zijn poot stijf. Als we niet voorzichtig waren zouden er wel 
zesduizend mensen in het ziekenhuis komen. Het bleek een 
inschattingsfout met voor retailers een verlies van maar liefst 
twee miljard euro. Ook voor mijn winkel kwam de klap hard aan. 
Over heel 2021 ben ik bijna vijf maanden gesloten geweest. 
Zonder steunpakketten, zonder ook maar enige vorm van com-
pensatie. De huur ging door, de salarissen moesten worden 
betaald en tot overmaat van ramp wilde de belastingdienst – in 
opdracht van diezelfde overheid – ook gewoon zijn centen zien. 
Met mijn boekwinkel in Almere-Haven was ík het steunpakket 
voor de overheid geworden.

Half januari mochten wij weer open. Alle financiële buffers waren 
inmiddels verdwenen. We leven nog, maar net als alle men-
sen op de IC moeten wij happen naar adem. Er zijn enorme 
schulden opgebouwd en hoewel wij blij zijn om weer boeken en 
tijdschriften te mogen verkopen, gaan voor ons en heel veel an-
dere ondernemers de klappen nog komen. Hoe moet je zonder 
geld op je rekening straks het vakantiegeld van je medewerkers 
betalen? Waar moet je straks de agenda’s, kalenders en kerst-
kaarten van betalen? Klanten verwachten bij ons postzegels te 
kopen, maar dat zijn investeringen van duizenden euro’s waar je 
geen stuiver aan zal verdienen. Moet je daar je geld aan uitge-
ven of kan je beter je wenskaartenwand weer laten aanvullen? 
Fotokarton inkopen, adresboekjes. Alleen dan zal je geld verdie-
nen waarmee je je boekwinkel misschien overeind kan houden.
Heeft Almere-Haven over een half jaar nog een boekwinkel? Ik 
durf het niet te zeggen. Er zijn genoeg dagen dat ik daar een 
hard hoofd in heb als ik op één dag tien pakketjes uitreik waar-
van ik kan zien dat ze boeken bevatten. Titels die ik zeer waar-
schijnlijk ook in de winkel heb liggen. Sowieso een vreemd fe-
nomeen: boeken online bestellen en het pakket dan afhalen bij 
de boekwinkel. Klanten die een boek niet willen bestellen en de 
winkel verlaten met de opmerking dat ze het wel online kopen. 
Dan heb je het de volgende dag. Net als bij mij. Online heeft 
niemand boeken op voorraad, die bestellen – net als ik – alles 
bij het Centraal Boekhuis. Het zorgt ervoor dat onze toekomst 
er niet rooskleuriger gaat uitzien. De dagen na de lockdown zijn 

rustig en zelfs op de vrijdag en zaterdag zien de winkelstraten er 
leeg en verlaten uit. Het gaat een flinke klus worden om verloren 
klanten weer terug te winnen. Voor de tweede keer in anderhalf 
jaar tijd. Het is om moedeloos van te worden.

Ik dacht altijd dat boeken belangrijk waren. Dat lezen belang-
rijk is. Zo ben ik opgevoed, zo heb ik het altijd ervaren. Een 
boekwinkel is een rustpunt in een winkelcentrum. Laagdrem-
pelig noemen ze dat. Je hebt geen reden nodig om even naar 
binnen te gaan en op je gemakje rond te kijken. Uit onderzoek 
is gebleken dat winkelcentra veel van hun aantrekkingskracht 
verliezen als er geen boekwinkel meer is. Dat klinkt dan toch re-
delijk essentieel. Persoonlijk ben ik van mening dat alle winkels 
essentieel zijn. Je zal midden in de winter maar geen warme jas 
hebben. Geen schoenen. Een fles jonge jenever en een grote 
zak drop gaan dat probleem niet voor je oplossen.  

Feit is dat 2022 een spannend en bepalend jaar gaat worden 
voor veel retailers in Nederland. Er gaan grote klappen vallen en 
het wordt er zeker niet beter op in veel winkelstraten. Voor de 
Marktstraat in Almere-Haven hoop ik het beste. Ik ga de strijd 
weer aan. Misschien wel tegen beter weten in….

Steun je lokale winkelier!e 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.
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DURABLE, de expert op het gebied van Modern 
Werken, heeft de trend voor werken op afstand 
opgepikt en een eigentijdse oplossing ontwik-
keld voor het flexibele gebruik van monitors en 
tv-schermen. COWORKSATION® is een mobiele 
tv-wagen van hoogwaardige materialen en voor-
zien van veel praktische details voor technologie 
en kabelbeheer. Dankzij het heldere, functionele 
ontwerp past het in alle (werk)omgevingen. 

De mediatrolley gaat mee op reis en kan alle 
benodigde videoapparatuur vervoeren, zoals 
monitor, afstandsbediening, verlengkabel, mini-pc, 
muis en toetsenbord. Alle kabels zijn weggewerkt 

in het aluminium profiel. Dat betekent dat alle 
apparaten en componenten klaar zijn voor gebruik 
zonder dat er kabels naar beneden hangen die 
struikelgevaar veroorzaken. 
COWORKSATION® is uitgerust met een veilige, in 
de hoogte verstelbare, beugel voor televisies van 
19" tot 43" die voorzien zijn van een standaard 
VESA bevestigingsmaat (75x75 tot 200x200 mm). 
Dankzij de robuuste handgreep en de vier stabiele 
75 mm wieltjes is de mobiele wagen gemakkelijk 
te verplaatsen. Dankzij de slimme constructie 
neemt deze flexibele trolley niet veel ruimte in 
beslag wanneer hij niet wordt gebruikt. Smalle, 
verticaal geplaatste compartimenten bieden plaats 

aan een mini PC en diverse IT- en technologieac-
cessoires. 

Tijdens de "Industry Week" in Orlando/USA werd 
COLOP onlangs onderscheiden met de meest 
prestigieuze prijs in de kantoorartikelenindustrie 
voor Noord-Amerika. De NAOPA (North American 
Office Product Award) van OPI. De E-Mark is een 
app-gestuurde mobiele printer en markeerap-
paraat ontwikkeld door COLOP. Het innovatieve 

product is nu twee jaar op de markt en overtuigt 
door zijn veelzijdige toepassingsmogelijkheden. 
Begin 2022 zal de E-Mark aan een breed interna-
tionaal publiek worden gepresenteerd op onder 
meer de CES (Consumer Electronic Show) in Las 
Vegas en op het MWC (Mobile World Congress) in 
Barcelona.

Herman Miller gaat in het gehele portfolio van 
Aeron-stoelen uit de oceaan weggehouden plastic 
verwerken. De stoel in de nieuwe kleurstelling 
Onyx Ultra Matte zal bijvoorbeeld tot 1,13 kg aan 
plastic zwerfvuil bevatten, dat verzameld is in 
de buurt van waterwegen. Deze wijzigingen van 
materiaalgebruik in het Aeron-portfolio zullen naar 

verwachting voorkomen dat jaarlijks meer dan 150 
ton aan plastic de oceaan bereikt. Dat komt over-
een met ongeveer 15 miljoen plastic waterflesjes.

Het scheiden van afval is een belangrijke eerste 
stap richting de circulaire economie. Om bedrijven 
hierbij te helpen lanceert Bonton de Bonton 
Circubin. Deze nieuwe afvalmodule biedt ook in 
kleine werkomgevingen de mogelijkheid om een-
voudig GFT, papier, bekers, plastic en restafval te 
scheiden. De afvalbak is gemaakt met gerecycled 
plastic uit PMD-afval en daardoor 100% circulair 
en recyclebaar. 

De Bonton Circubin is ontworpen door de Neder-
landse top-ontwerper Rinke van Remortel, be-
kend van zijn prijswinnende Dopper ontwerp. De 
Bonton Circubin heeft de mogelijkheid om twee 
binnenbakken in de module te plaatsen waardoor 
het scheiden van afvalstromen al met één module 
mogelijk is, daarnaast is de afvalbak eenvoudig 
met meerdere modules te koppelen. 

COWORKSATION®: videoconferenties lopen voortaan op wieltjes

COLOP E-Mark wint prestigieuze prijs in de VS

Zwerfplastic basis voor Aeron-stoel Herman Miller

100% circulaire afvalbak maakt afval scheiden nog eenvoudiger
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Kinly, provider van online samenwerkingsmidde-
len, komt de enorme vraag naar hybride werk- 
ruimtes tegemoet met de dienst Kinly Rooms; een 
abonnement op online vergaderruimtes met 24/7 
service. Hiermee is de aanschaf van apparatuur 
niet nodig en vermijden organisaties reparatiekos-
ten. Met Kinly Rooms zijn organisaties voor een 
vast bedrag per maand verzekerd van ruimtes 

met alle benodigde audiovisuele apparatuur om 
online te vergaderen en samen aan een project te 
werken.

Begin dit jaar, voegt HERMA flink wat nieuwe 
artikelen toe aan het schoolassortiment. Vooral 
veel nieuwe motieven bij de A4 orders, verzamel-
mappen en bureau-beschermers. Dieren waren 
al vertegenwoordigd in het assortiment, maar er 
worden nieuwe toegevoegd. Bijvoorbeeld het 
reeds bestaande kwartet van paarden, honden, 
katten en Afrikaanse dieren. Deze wordt uitgebreid 
met de dolfijn.
Ook in het Mesh-bag assortiment worden nieuwe 
formaten toegevoegd. Praktische en duurzame 

etuis voor het meenemen en verzamelen van de 
allerkleinste dagelijkse spullen als oortjes, pennen 
en sleutels tot A4+ formaat voor het meenemen 
en beschermen van laptops. De Mesh-bags zijn 
voorzien van een robuuste rits in 5 verschillende 
kleuren.

De nieuwe HÅG Tion is speciaal ontworpen voor 
hybride werken. De stoel is ontwikkeld in samen-
werking met drie toonaangevende design studio’s 
en past volgens de leverancier bij elke werkplek. 
Deze flexibliteit is te danken aan een breed scala 
aan kleur- en materiaalopties, gecombineerd met 
een lichtgewicht constructie die het makkelijk 

maakt om de stoel tussen ruimtes te verplaatsen.
Gemaakt met energie-efficiënte processen waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van ge-
recyclede en renewable materialen heeft de stoel 
de laagste CO2-footprint van alle bureaustoelen in 
het Flokk-portfolio.

Logitech heeft RightSight 2 uitgebracht: een door 
Artificial Intelligence (AI) ondersteunde feature voor 
de Rally Bar en Rally Bar Mini. Deze update voor 
Logitech RightSight zet een grote stap om meet-
ings toegankelijker te maken en om deelnemers, 
ongeacht hun locatie, op gelijkwaardig niveau mee 
te laten doen. De update introduceert Speaker 
View: een feature waarbij er een volledig beeld 
van de vergaderruimte is, met daarbij een pictu-

re-in-picture weergave waarbij de actieve spreker 
ingezoomd in beeld is. Niemand hoeft hierdoor de 
verbale en non-verbale communicatie te missen 
tijdens een videovergadering. 

Kinly introduceert hybride werkruimtes op abonnementsbasis

Herma breidt schoolassortiment uit!

HÅG Tion by Flokk duurzame bureaustoel voor de hybride werkplek

Logitech dicht kloof tussen vergaderruimte en deelnemers op afstand
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In samenwerking met designer Favaretto & 
Partners zijn er nieuwe features voor de Tonica 
ottoman serie ontwikkeld. Zo is het ziteiland nu 
ook beschikbaar met rugleuning, de eenzitter is 
uitgevoerd met een tilgreep en is voorzien van 
wieltjes. Deze opties laten het comfort, de uitstra-
ling en flexibele inzet voor gebruikers van Tonica in 
zakelijke ruimtes beter tot zijn recht komen. 

Jalema gelooft in een duurzame toekomst en 
kiest voor PaperWise karton. Ze presenteren een 
mappenlijn onder de naam Secolor Tree-Free, 
geproduceerd met karton van PaperWise: karton 
gemaakt van landbouwafval. Voor de productie 
van deze mappen gebruiken ze geen bomen. 
De milieu-impact met betrekking tot de productie 
van het PaperWise karton voor de Secolor Tree-

Free mappen, gemeten van plant tot eindproduct, 
ligt 47% lager dan FSC®-karton van houtvezels 
en ook 29% lager dan van gerecycled karton. 
Jalema ontwikkelt samen met haar klanten duur-
zame producten van kunststof en karton. Vanaf 
de ideefase tot en met de logistieke afhandeling 
denkt Jalema mee over materiaal, productiewijze, 
vorm en toepassing van het product. 

Leverancier van office supplies 123inkt levert van-
af nu ook koffie via haar eigen huismerk. Zowel als 
gemalen of als koffiebonen te bestellen. De bonen 
zijn er in vier variaties, gold medium roast, gold 
dark roast, platinum medium roast en platinum 
dark roast. De prijzen hiervan lopen voor een pak 
van 500 gram van 6,75 tot 7,65 inclusief BTW. Er 
zijn ook 1000 grams verpakkingen beschikbaar.

De projectinrichter is trots om te melden dat zij in 
het bezit zijn van het FSC certificaat met certifi-
caatnummer SKH-COC-000652. Zij werden door 
de SKG getoetst en voldoen aan de door de FSC 
gestelde criteria volgens FSC-STD-40-004 V3-0
Met dit certificaat garandeert De Projectinrichter 
dat zij, hun leveranciers en onderaannemers zich 
houden aan de regels omtrent verantwoord bos-
beheer, houtkap- en houtverwerking. Zij veroorde-
len en (helpen) voorkomen dat illegaal gekapt en 
verwerkt hout bij hun klanten terechtkomt.
Bij Europese Aanbestedingen wordt met toe-
nemende frequentie gevraagd om een dergelijk 

certificaat, zodat er met duurzaam geproduceerde 
meubels wordt ingericht.
Kwaliteitsmanager Jos Jonker geeft aan dat, 
samen met een team van collega’s van De Projec-
tinrichter, er een handboek tot stand gekomen is 
waarin alle aspecten beschreven staan.
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 
jaar en elk jaar wordt De Projectinrichter, net zoals 
bij hun ISO 9001 en 14001 certificaten, getoetst 
of zij nog voldoen aan de op dat moment gelden-
de normen.

Uitbreiding Casala’s succesvolle Tonica ottoman serie

Landbouwafval als basis voor nieuwe duurzame mappen

123inkt voegt koffie toe aan huismerk

De Projectinrichter is ook FSC® gecertificeerd
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Bij Despec valt er 
genoeg te kiezen

Despec heeft zich tijdens de coronajaren, een beetje onder de radar, 
ontwikkeld van een leverancier van vooral printing-producten tot een 
distributeur van een heel breed palet van productsegmenten, van gaming 
tot hybride werken. Michel van Amersfoort, general manager Despec 
Supplies BV, staat dan ook te popelen van ongeduld om dit verhaal aan de 
markt te vertellen. Voor elke wederverkoper is er wat wils en  
daarbij biedt Despec alle benodigde support. De Paper Show in januari 
vormde het decor van een bescheiden kick-off.

Michel van Amersfoort kijkt met een positief 
gevoel terug op Paper Show in januari. ‘Zo merk 
je toch wel dat fysiek contact echt onmisbaar is 
in de business. De afgelopen twee jaar bleef de 
klantcontacten beperkt tot operationele zaken. Je 
hebt te weinig met elkaar gesproken over wat je 
voor elkaar kunt betekenen, hoe je de markt ziet 
en al die andere perspectieven. Daarom was het 
heel goed dat we op Papershow stonden en een 
hele mooie stand hadden. Bovendien hebben we 
een aantal goede klantcontacten gehad.’

Band met de klant
Despec heeft zich tijdens de beurs geconcen-
treerd op drie aspecten. ‘Ten eerste hadden we 
een kantooromgeving, een homeoffice en een 
gaming-setup ingericht. Daarmee lieten we onze 
klanten meteen zien welke productgroepen en 
welke merken we daarvoor hebben in onze portfo-
lio. Dit heeft het besef bij klanten gebracht dat ons 
aanbod steeds breder wordt. Je kunt dergelijke 
nieuwe producten en activiteiten wel in de web-
shop zetten, maar dat komt vaak niet echt binnen 
bij klanten. Je kunt je verhaal beter vertellen door 
face to face contact.’

Van Amersfoort heeft zich voor dit jaar voorgeno-
men om de band met de klant aan te halen. ‘Er 
is veel onzekerheid in de markt en er is afstand 
gecreëerd tussen Despec als distributeur en de 
wederverkoper. We willen de partnerships die we 
belangrijk vinden, weer oppakken. Welke behoefte 
heeft de klant en hoe kunnen we deze ondersteu-
nen. De klant staat namelijk centraal. ‘

Verschillende marktsegmenten
Despec is de coronacrisis goed doorgekomen. 
‘De cijfers zijn goed. Dat komt mede doordat we 
verschillende marktsegmenten bedienen. We 
zitten bij de traditionele vakhandel, bij de IT-reseller 
en niet te vergeten bij de e-commerce reseller. Als 
het in de traditionele markt minder gaat, dan blijkt 
dat we het in de andere kanalen beter doen. Het 
is een kwestie van verschuiven van business. Ook 
al hebben de grote online spelers geboomd, we 
blijven de traditionele vakhandel trouw. We gaan 
ervan uit dat deze ook in de toekomst een functie 
gaan vervullen en dat willen we ondersteunen. Als 
een paar grote e-commerce partijen de klok slaan 
met assortiment, prijs en beschikbaarheid, dan 
wordt het wel een erg saaie markt. Wij kunnen 
ook alles via een webshop laten verlopen, maar 

we willen juist van toegevoegde waarde zijn voor 
de markt en het traditionele kanaal in het zadel 
helpen. ‘Despec heeft de afgelopen twee jaar veel 
nieuwe merken opgevoerd. ‘Hierbij willen we de 
klanten helpen bij zijn keuze en ondersteunen bij 
de marketing en tenders. We hebben voor elk wat 
wils. Door de samenwerking met UFP hebben 
we de beschikking gekregen over een heel breed 
assortiment en we hebben uitgebreid met groot 
aantal merken. We hebben nu echt meer dan 
inkt- en tonerproducten. We kunnen voortaan veel 
meer betekenen voor de markt.’

Nieuwe merken
Van Amersfoort wil graag een aantal nieuwe 
merken en productsegmenten noemen. ‘Zo 
hebben wij uitgebreid met de merken tesa, Unilux, 
Oxford en HP kantoormachines. Voor het hybride 
werken zijn de merken Neomounts, Jabra, WOOX 
en TP-Link toegevoegd en daarbij komt nog een 
fors assortiment gaming producten. Deze merken 
respectievelijk productgroepen kunnen zowel bij 
de kantoorvakhandel als de IT-reseller worden 
meegenomen. Al met al heeft Despec een interes-
sant portfolio voor de markt die het bedient. Maar 
we blijven ons focussen op verdere uitbreiding 
van het assortiment en luisteren hierbij graag naar 
de behoefte van de klant. ‘We hebben in feite 
een mooie marktpositie tussen de hardware- en 
stationery-distributeurs in.’

Michel van Amersfoort (links) en  

marketing manager Kenny Blomme

www.despec.nl
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Raad van Commissarissen 
Audax stapt op
De leden van de Raad van Commissarissen van Audax hebben hun 

functie neergelegd. Zij staan achter de strategie van Audax, maar vinden 

het tempo van veranderingen te laag. Audax heeft Headly Binderhagel 

bereid gevonden om tijdelijk de rol van commissaris op zich te nemen 

met als opdracht een nieuwe Raad van Commissarissen samen te 

stellen.
De 76-jarige Binderhagel was onder meer van 2002 tot 2008 burge-

meester van de gemeente Nuth. Momenteel bekleedt hij het voorzitter-

schap van het Sportmedisch Adviescentrum (SMA) in Tilburg. Ook is 

hij voorzitter van Palet, het steunpunt voor multiculturele ontwikkeling in 

Noord-Brabant (een werkgeversfunctie voor 90 medewerkers). Tot slot is 

hij adviseur van Fontys Hogescholen en voorzitter van de Stichting Faru, 

die zich richt op remigratie van Nederlandse Surinamers.

Aantal speelgoedwinkels in 10 
jaar gehalveerd
Bij hoeveel fysieke speelgoedwinkels kunnen Nederlanders nog terecht? Uit cijfers van dataspecialist BoldData blijkt dat het aantal speelgoedwin-kels de afgelopen 10 jaar is gehalveerd. Van 1405 vestigingen in 2011 naar slechts 705 vestigingen in 2021.
Het aantal speelgoedwinkels daalt al jaren, zeker na het faillissement van Intertoys in 2019. In dat jaar sloten 305 zaken hun deuren, een daling van 29,6%. Dit jaar neemt de daling af, slechts 20 zaken moesten slui-ten (2,7%). Momenteel zijn er nog 705 winkels inschreven bij de KvK.

Kerstkaarten populairder 

dan ooit
De vraag naar kerskaarten is ook dit jaar ongekend groot. De verkoop 

kwam vroeg op gang, met al in november een verkoopplus van 30% 

t.o.v. vorig jaar. De omzetgroei wordt met name gedreven door consu-

menten die al vroeg voor hun kerstboodschappen op pad gingen. Mo-

gelijk speelde de ervaring van vorig jaar, toen de winkels half december 

moesten sluiten, daarbij een rol.

Gemiddeld verstuurt 60% van de Nederlanders dit jaar kerst- en nieuw-

jaarskaarten. Van de 66-plussers is dat ruim 80 procent.

ISO Groep neemt Document Solutions over 
van Wuestman
ISO Groep, uit Haaften en Veenendaal, nam per 1 januari 2022 Document Solutions van 
Wuestman over. Wuestman en ISO Groep zijn, naast de overname, een verdere samenwerking 
aangegaan. Beide partijen willen gebruik maken van elkaars complementerende dienstverle-
ning zodat ze beide hun klanten nog beter kunnen bedienen
Wuestman en ISO Groep zijn, naast de overname, een verdere samenwerking aangegaan. 
Beide partijen willen gebruik maken van elkaars complementerende dienstverlening zodat ze 
beide hun klanten nog beter kunnen bedienen. 

Online boekenverkoop voor het 
eerst groter dan via boekhandel
De boekenomzet is in 2021 8 procent gestegen, zo heeft de Stichting 

Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekendge-

maakt. Maar de verkoop via fysieke winkels is mede door de lockdowns 

gekrompen. Online heeft nu 51 procent marktaandeel in volume en zelfs 

58 procent in omzet.
Het marktaandeel van het online verkoopkanaal blijft groeien. Het online 

verkoopkanaal is goed voor 51% van de totale afzet en 58% van de 

omzet. Sinds 2020 is het online kanaal goed voor een merendeel van de 

totale omzet. In 2021 komt daar dus nog eens bij dat het online kanaal 

voor het eerst goed is voor meer dan de helft van de totale afzet. In 

2019 was het fysieke verkoopkanaal nog goed voor 63% van de totale 

afzet en 56% van de omzet.
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PCI breidt expertise uit  
door overname IT-activiteiten 
Rosenboom

PCI heeft een 
nieuwe stap gezet 
als specialist in 
de IT-sector. Deze 
maand werden de 
IT-activiteiten van 
Rosenboom in 
Almere overge-
nomen. Volgens 

CEO Bas Kamphuis van PCI past de overname volledig in zijn strategie 
om PCI via IT verder te ontwikkelen als partner van ondernemers. PCI 
heeft in de afgelopen jaren een snelle groei gerealiseerd als IT-dienst-
verlener. Naast de bestaande services op het gebied van audiovisueel 
en kantoorapparatuur vormt IT de speerpunt in de strategie van de 
onderneming. 
Gevraagd naar zijn buy & build-plannen voor 2022 geeft Kamphuis 
aan dat PCI een aantal voorzichtige gesprekken met overnamekandi-
daten voert. “Mogelijk nemen we al in 2022 stappen om via acquisitie 
onze IT-activiteiten verder uit te bouwen, maar we groeien ook gewoon 
autonoom. De organisatie is op orde en onze klantenportfolio mag er 
ook zijn.”
op de foto Marcel van Eekhout, directeur Rosenboom (links) en Bas 
Kamphuis, CEO PCI (rechts).

JD.com start in Nederland met 
Ochama-formule
De Chinese webwinkel Ochama is officieel van start gegaan in Europa. 
De kruising tussen een supermarkt en warenhuis richt zich vooral op 
millennials en gezinnen. Als eerste in Europa zijn in Leiden en Rotterdam 
twee Ochama-vestigingen geopend volgens een nagenoeg volledig 
geautomatiseerd winkelconcept. Ochama maakt onderdeel uit van het 
Chinese JD.com, na Amazon en Alibaba ‘s werelds grootste webwinke-
lier. 
De winkels worden vanuit een achtergelegen gerobotiseerd magazijn 
beleverd. De klant kan met zijn qr code de bestelling direct van de band 
halen, zonder tussenkomst van personeel. 

Vulpenwereld in Groningen 

dankzij online strategie door de 

coronacrisis
Voor veel kantoor-

boekhandels hakt 

de coronacrisis er in. 

Tijdens de verschillende 

lockdowns was online 

het (enige) alternatief. 

Ronald Senechal van 

schrijfwarenspeciaal-

zaak De Vulpenwereld 

in Groningen was zich 

daar in het begin van de 

Corona-crisis snel van 

bewust. Hij kreeg via 

WOO-Groningen hulp 

en pakte samen met 

studenten zijn website en de onlinemarketing van zijn winkel aan. Met 

als resultaat dat hij tot ver buiten Groningen én Nederland nu vulpennen 

verkoopt.

Friese winkels Het Boekhuis in 
handen van Jeroen Stumpel
De Noord-Hollandse boekhan-
del Stumpel is per 1 februari 
2022 de nieuwe eigenaar van 
de winkels van Het Boekhuis in 
Workum en Bolsward Friesland. 
Jeroen Stumpel, neef van de hui-
dige eigenaar Vincent Stumpel 
en de zoon van Steef Stumpel, 
zal beide zaken voortzetten. Het 
Boekhuis in Workum is met 300 
jaar de oudste boekhandel van 
Nederland.
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J.Maulstrasse 17   
D-64732 Bad Konig (D)
M: + 31 6 5468 6068
T: + 49 606 3 502 266 (Nls)
k.broekman@maul.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-
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

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

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-
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 

Gespecialiseerd distributeur voor:
• Ergonomische muizen
• Rollermuizen
• Ergonomische toetsenborden
• Compacte toetsenborden
• Laptop- en Tabletstandaards
• Ergonomische accessoires
Backshop is sedert 20 jaar adviserend distribu-
teur 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

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

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:

www.herma.nl

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

In2Brands is specialist in de ontwikkeling en 
distributie van ergonomische producten en gerela-
teerde kantoorartikelen. De focus hierbij ligt vooral 
op monitorarmen, elektrificatie en werkplekinrich-
ting. 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

the label company
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Secretariaat Officers World
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
T: 070 – 349 07 54
info@officersworld.nl
www.officersworld.nl 

Officers World is als brancheorganisatie de verbin-
dende schakel in de markt van business supplies 
voor kantoor. We bieden onze leden een kwalitatief 
en onafhankelijk platform, waarbinnen we kennis 
delen, bijeenkomsten organiseren, marktonder-
zoek faciliteren en andere activiteiten ontwikkelen 
om onze leden individueel en de branche als 
geheel te verrijken en versterken. Leverancier, 
groothandel, vakhandel of retailer? We zijn er voor 
jouw bedrijf!

Ben je een toonaangevende speler in de sector. 
Sluit je dan aan als lid.
                             

www.officersworld.nl

Europalaan 69 
9800 Deinze, België
T: +32 9 381 05 05
service.clients@adveo.com
 
ADVEO is een van de belangrijkste Europese 
spelers in de groothandelsdistributie van 
kantoorartikelen, -diensten en -oplossingen. Als 
leider in Frankrijk en de Benelux biedt de ADVEO-
groep met deze verschillende regionale logistieke 
centra meer dan 25.000 referenties die binnen 
24 uur / 48 uur overal in het verspreidingsgebied 
kunnen worden geleverd. ADVEO  is de enige 
distributeur die , via zijn distributienetwerken en 
zijn leden, de traditionele en digitale segmenten 
bestrijkt, evenals de volledige toeleveringsketen 
van de fabrikant  tot de eindconsument. 
Gecentraliseerde of decentrale levering, ADVEO  
biedt alle logistieke oplossingen. 
Met ons geïntegreerd netwerk van meer dan 2.500 
distributeurs bedienen we meer dan een miljoen 
professionele en particuliere eindgebruikers.

www.adveo.com

De Corantijn 63-G 
1689 AN Zwaag
T: 020 - 664 5521
support@novaka.nl

Novaka is de werkgeversorganisatie voor de 
kantoorvakbranche in Nederland. Novaka komt op 
voor de belangen van de gezamenlijke kantoorvak-
handelaren.
1. Belangenbehartiging leden: 
Afsluiten collectieve arbeidsovereenkomsten, 
onderzoek naar de toekomst van de kantoorbran-
che, ondersteunen leden en stimuleren kennisuit-
wisseling.
2. Collectieve voordelen
Arrangementen op het gebied van onder meer 
arbozorg, juridische dienstverlening en personeels-
diensten.
3. Verzorgen van vakopleidingen en trainingen via 
de eigen opleidingstak  Novaka Academy.
4. Stimuleren van vernieuwing.

www.novaka.nl

Jool-Hulstraat 16
1327 HA Almere
T: 036- 20 20 120
info@lydis.com
www.lydis.nl

In  2013 is Lydis gestart als distributeur in IP com-
municatieoplossingen. Door de focus te leggen 
op de technisch inhoudelijke ondersteuning van 
onze partners is Lydis snel gegroeid en kan zich 
nu met recht IP communicatie specialist noemen. 
Ons assortiment bestaat uit topmerken als Yealink, 
Spectralink, 2N, Patton en Akuvox. Wij hebben 
alles in huis om de perfecte communicatieoplos-
sing voor u samen te stellen.

Lydis is, met meer dan 25 jaar ervaring, in staat de 
wensen en behoeften van haar klanten in kaart te 
brengen en te vertalen naar haar leveranciers. Wij 
luisteren naar onze klant en denken graag met hen 
mee in het zoeken naar een passende oplossing.

www.lydis.nl

Zilverwerf 15
6641 TC Beuningen (Gelderland)
T: 024 678 16 00
info@quantore.com
www.quantore.com

Met een grote passie voor kantoorartikelen 
nemen wij de inkoop uit handen van de 
kantoorvakhandelaar en leveren we artikelen op de 
slimste manier. Al 100 jaar.
Wij willen de marktvoorzien van een optimaal 
assortiment tegen de meest gunstige prijzen 
en op de meest efficiënte manier. Dit doen wij 
middels een uitgebreid assortiment van A-merken 
en het Quantore private label, geleverd vanuit 
ons geavanceerd logistiek centrum. Daarnaast 
bieden wij aanvullende verkoopondersteuning. 
Ons doel? Samen sterk staan in de markt. Aan die 
coöperatieve gedachte geven wij invulling, al ruim 
100 jaar.

www.quantore.com

Leverancier? Hier en op onze 
website kan een jaar lang uw 
vermelding staan!
Neem voor meer informatie  
contact op met  
Michiel Korsten,  
michiel@magentacommunicatie  
of 06-41 14 97 71
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Ik bel je zo terug…
Vaak word gesuggereerd dat het beroep van handelaar in office supplies 
50 jaar geleden is ontstaan door leraren die een centje bijverdienden door 
ook schoolspullen aan te bieden. Uiteraard waren dit keurige heren die op 
een nette manier met hun relaties omgingen. De term saaie branche slaat 
wellicht dan ook op het feit dat het er in onze industrie altijd heel fatsoenlijk 
toeging. Afspraak was afspraak en op beurzen en bijeenkomsten zagen de 
bezoekers en exposanten  eruit alsof men op was weg naar een sollicitatie-
gesprek. En met relaties werd zorgvuldig omgegaan. 

Dat is tegenwoordig wel anders!
Mij bereiken vanuit de branche veel berichten dat afspraken vaak op het 
laatste moment worden afgezegd  en het niet komen opdagen op een 
evenement zonder afmelden heel gewoon is geworden. En wat dacht u van 
de term  ‘ik bel je terug’. Vaak een laatste groet, om daarna nooit meer iets 
te vernemen. Even voor de duidelijkheid, ik houd hier geen nostalgisch plei-
dooi. Tijden veranderen , maar de zakelijke mores dient nog altijd te gelden. 
Je laat je bezoeker nu eenmaal niet een half uur bij de receptie wachten . 
Iets waar sommige inkopers met een groot ego hun bestaansrecht mee 
willen bewijzen.

De voortschrijdende digitalisering heeft zaken doen al heel erg onpersoonlijk 
gemaakt. Want wat is er nu leuk aan een Teams meeting? Het argument 
dat het erg efficiënt is vind ik niet opwegen tegen de ouderwetse fysieke 
afspraak. Succesvolle ondernemers hebben langdurige relaties met hun 
afnemers waarbij wederzijds respect belangrijk is. Daar hoort persoonlijk 
contact en het gebruikelijke kopje koffie en wat small talk natuurlijk ook bij.

Eigenlijk heel logisch allemaal.  Want hoe zou u het vinden als de loodgieter 
die u belde voor de acute dak lekkage u vertelt dat hij zo terugbelt en u 
daarna niets meer verneemt?
Zakelijke etiquette is een niet te onderschatten onderdeel van zakelijk suc-
ces. Succesvolle ondernemers weten dat allang! 

Mr. drs. Peter Damman

Op deze pagina  kruist Peter 

Damman vanaf de komende editie 

de degens met een branchegenoot. 

Wil je de uitdaging aan en samen 

met Peter op deze pagina een hot 

topic in de branche bespreken, 

stuur dan een mail naar joost@
magentacommunicatie.nl
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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!

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

Hieronder onze online kanalen op een rij

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

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

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

Altijd op de hoogte 
van de laatste  
ontwikkelingen!

Kantoor Business Magazine



BIARETTO

Biaretto is een heerlijke koffie van de beste bonen. 
De smaak van Italië in een kopje. Geniet van Biaretto koffie 

op het werk of thuis en haal het beste uit je dag. 

Het Biaretto assortiment bestaat uit  
diverse soorten koffie (van bonen tot  
snelfilter en biologische varianten)  
en toebehoren zoals bekertjes, chocomix, 
koekjes en suiker- en melksticks.

www.biaretto.com

Exclusief merk 
van Quantore
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