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PAPIER 
Omlag: Hello Gloss 250 grams 
Binnenwerk: Hello Gloss 150 grams 

                         Dit magazine kunt u ook via onze 
                   app lezen. U kunt de De Bink app 
downloaden via de App Store en de Google Play 
Store. Wanneer u de app opent komt u in de 
boekenkast van De Bink terecht. 
Hier kunt u de uitgave downloaden.

1. Download de gratis Layar app.
2. Open Layar, houd de telefoon boven een pagina   
    met een Layar logo en druk op ‘scan’.
3. Klik op de actie en beleef.
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Beste relatie,

Als trotse Hofl everancier mag ik u als eerste ons nieuwe magazine 

presenteren. Ons vorige blad de “With Compliments” hebben we 

jarenlang met plezier voor u gemaakt en vorig jaar afgesloten met een 

speciaal boekwerkje ter gelegenheid van ons 130-jarig bestaan. 

Net als bij ons Koningshuis staan er bij De Bink ook nieuwe 

mensen aan het roer en wel een vijfkoppig MT.

Tijd voor vernieuwing dus en daarom ook dit nieuwe 

gepersonaliseerde magazine waarin we een aantal 

relaties aan het woord laten en we onszelf van onze 

beste kant laten zien met al onze online en offl ine diensten. 

Gezien het tijdstip van verschijning, zo vlak voor Koningsdag, 

maakt u met uw persoonlijke lotnummer kans op een prachtige 

reproductie van onze koningin Maxima. Ik wens u veel lees- en 

kijkplezier in deze papieren versie van ons magazine, dat natuurlijk ook 

digitaal beschikbaar is. Maar u zult begrijpen dat het papier onze 

voorkeur heeft...

Zeger van der Plas

voorwoordvoorwoord

V O O R W O O R D
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Illustrator Paul Kerrebijn 

gebruikt bij het schilderen al 

zijn zintuigen want “anders 

zie je alleen een plaatje”. 

Hij is niet geïnteresseerd in 

kunst, des te meer in tevreden 

opdrachtgevers. Die heeft hij 

genoeg: “wat ik doe mislukt 

nooit”. Kalenders en boeken 

maakt hij bij voorkeur samen 

met De Bink.

Tekst: Brigitte van Elburg

P A U L  K E R R E B I J N

De kunst van 
het gezamenlijk 
ondernemen
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Paul Kerrebijn

Bij een ingewikkeld product zoals ka-
lenders en boeken gaat er wel eens 
wat mis”, legt Kerrebijn uit. Hij vervolgt: 
“Wat ik prettig vind bij de mensen van 
De Bink is hun aanspreekbaarheid. Als 
er iets hersteld moet worden, zoeken we 
samen naar een oplossing. Dan is het 
natuurlijk prettig dat ik zo maar even bin-
nen kan lopen. In zulke gevallen heb ik 
niks aan een drukker die in Spanje zit!” 

Verbeelden
Kerrebijn begon als 17-jarige met het 
schilderen van portretten van voorbij-
gangers op het Lange Voorhout in Den 
Haag. Eén van die voorbijgangers, eige-
naar van een baggerbedrijf, vroeg hem 
om zijn schepen te tekenen. Het was 
het begin van een lange reeks verbeel-
dingen van de industriële wereld. Daar-
naast bleef hij portretten van (vooral) 
beroemdheden maken, die anno 2014 
de wanden sieren van overheidsgebou-
wen, musea, bedrijven, studio’s en par-
ticulieren. 
Al zeventien jaar op rij drukt De Bink 

‘The Art of Enterprise’, een kalender 
die Kerrebijn in eigen beheer uitgeeft. 
De kalender wordt gekocht door onder 
andere scheepswerven, oliemaatschap-
pijen en Rotterdamse havenbedrijven. 
Een tweede gezamenlijk project zijn de 
jubileumboeken voor bedrijven en or-
ganisaties die Kerrebijn vormgeeft en 
illustreert. Een recent voorbeeld hiervan 
is het boek ‘Stront aan de knikker’, een 
uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig 
jubileum van een rioleringsbedrijf. Het 
bijstellen van de uitbundige kleuren, 
kenmerkend voor zijn stijl, luistert nauw. 
Kerrebijn: “Mijn stijl is heel herkenbaar 
en ik weet dat ik de neiging heb om te 
overdrijven. In sommige gevallen is het 
nodig om kleuren bij te stellen. Dit gaat 
altijd goed omdat ze bij De Bink exact 
weten wat ik bedoel met een kleur.”

Vinger aan de pols
Behalve de kwaliteit is Kerrebijn te spre-
ken over wat hij noemt “de beheerste   
logistiek” bij De Bink. Hij bedoelt daar-
mee dat hij goed op de hoogte wordt 
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gehouden van de voortgang van een 
product. Zowel de mensen van binnen 
als van buiten weten van elkaar waar ze 
mee bezig zijn en wat ze kunnen. Daar-
mee voorkom je dat de buitendienst 
dingen belooft die de binnendienst niet 
waar kan maken. “Dat heb ik wel eens 
anders meegemaakt.” Bovendien zijn 
de binnen- en buitenmensen goed be-
reikbaar en benaderbaar. “Dat werkt 
prettig en onderscheidt ze van ande-
ren”, aldus een tevreden Kerrebijn.

Marketing en innovatie
Kerrebijn is nog lang niet uitgeschil-
derd. Kleinzoon Tristan, zelf ook een 
verdienstelijk portrettekenaar, waakt 
met voortuitziende blik over de erfenis 
van zijn grootvader. Hij gebruikt daarbij, 

zoals dat de nieuwe generatie betaamt, 
moderne marketingmethoden. Dit re-
sulteert onder andere in een prachtige 
website, inclusief een beeldbank van 
circa 10.000 zeefdrukken. Potentiële 
klanten voor boeken, kalenders en re-
producties benadert hij actief via de so-
ciale media. De presentaties bij klanten 
die daarop volgen, doet Kerrebijn zelf. 
Op enorme vellen dik papier overrom-
pelt hij de klant met kleurrijke beelden 
van hun producten. 
Kerrebijn heeft in de loop der jaren een 
enorm netwerk opgebouwd van klanten 
en relaties, onder andere in de grafi sche 
sector. Hij vindt het leuk om partijen te 
verleiden hun expertises met elkaar te 
verbinden en daarmee tot nieuwe pro-
ducties te komen. Natuurlijk met als doel 

om elkaar te helpen. The art of Enterpri-
se!

Wilt u meer weten over Paul Kerrebijn, 
bezoek dan zijn website:
www.paulkerrebijn.nl.

de specialist...
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Een bedrijf of organisatie is te vergelijken met 

een koning. Hij was het, die vertelde wat ze 

deden en hoe goed het wel niet ging. Een be-

drijf probeerde tot 5 jaar geleden te vertellen 

hoe goed hun producten of diensten waren en 

waarom potentiële klanten bij hen moesten 

zijn. De koning is de machtigste man van het 

land? Of niet? Of beter gezegd niet meer. 

Net zoals de macht van de koning neemt ook 

de macht van bedrijven ten opzichte van com-

municatie steeds verder af. Waar de koning 

steeds meer een ceremoniële rol krijgt, blijven 

bedrijven nog vaak achter in hun verandering. 

Zij blijven denken dat hun invloed op de doel-

groep hetzelfde is gebleven door te communi-

ceren op een traditionele manier.

De laatste jaren hebben echter nieuwe tech-

nologieën het mogelijk gemaakt om op een 

andere manier te communiceren. Niet alleen 

de kanalen zijn veranderd maar ook de manier 

van hoe mensen kennis delen, zich oriënteren 

en informatie tot zich nemen. Mensen horen 

liever de informatie van anderen, dan van het 

bedrijf zelf.  

De stem van het volk
Dit nieuwe communicatiegedrag heeft de    

wereld op zijn kop gezet. Als bedrijf sta je 

niet langer meer aan het roer. De doelgroep          

bepaalt en is kritisch. Je moet mee bewegen 

met de doelgroep. Dus praat waar de doel-

groep over praat en verpak de boodschap in 

vorm, taal en beeld naar wat de doelgroep wil 

zien en horen. Kortom, luister naar “de stem 

van het volk”. Als je dat als bedrijf doet, merk 

je al snel dat je aanvullende middelen nodig 

hebt of je middelenmix anders moet inrichten. 

Denk Cross-Mediaal
Afscheid nemen van traditionele middelen 

is niet de oplossing, er zijn vaak aanvullende 

(nieuwe) media nodig om de traditionele mid-

delen een extra boost te geven. Maar het is wel 

belangrijk dat elk kanaal een functie heeft in 

de mediamix. Het uiteindelijke doel is om alle 

middelen elkaar te laten versterken. 

Interaction Matters en De Bink combine-

ren de kracht van de boodschap en vertalen 

dit naar de juiste middelen en verbinden          

deze cross-mediaal. Doordat we traditionele 

middelen en nieuwe middelen combineren en 

luisteren naar de doelgroep en de klant heb-

ben we een onderscheidende aanpak. 

Wij helpen uw bedrijf van Leuk naar Like, 

naar Love! 

Leve de “nieuwe” koning!

Maarten van Vliet, Interaction Matters

de specialist...
Mijn bedrijf is koning!
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Het team van De Bink

Dit magazine heeft u 
niet zo maar ontvangen, 
u heeft een bepaalde 
connectie met ons. 
Wij hoeven ons dan ook 
niet voor te stellen, maar 
wij willen u wel ons team 
laten zien die voor en 
achter de schermen aan 
het succes van De Bink 
werken.   

Wilt u ons in actie zien? 
Scan de pagina. 
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Het team van De Bink
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1 0H E T  ( O N S )  K O N I N K L I J K  H U I S

Hoewel het “sprookje” 

helemaal niet meer 

zo van deze tijd lijkt, 

ons Nederlanders lijkt 

het in ieder geval te 

passen als een paar 

vakkundig gemaakte 

klompen. En ik moet 

toegeven: ze doen 

het in die familie al 

decennia meer dan 

voorbeeldig. 

Het (ons) Koninklijk Huis
Maar, je moet er toch niet aan denken 
dat zo’n “levenswerk” je vanwege je 
geboorte zomaar in de schoenen wordt 
geschoven. Dat laatste is bijna iedereen 
met je eens, maar we moeten er gelijk-
tijdig niet aan denken dat ze het bijltje 
er bij neergooien. Goed, we noemen 
ze onze Koning en Koningin, maar het 
is toch veel meer een beetje familie van 
ons geworden. Namens ons allen ston-
den ze onze schaatsers aan te moedi-
gen en zo zien we het graag anno nu. 

Meer dan driekwart van de bevolking 
is blij met ze en terecht. Hun optreden 
namens Nederland levert ons geen 
windeieren op. Harry van Dalen, profes-
sor economie verbonden aan de Univer-
siteit van Tilburg, meent dat de jaarlijkse 
opbrengsten zo’n 4 tot 5 miljard euro 
bedragen.
Zij zijn, namens ons, de stabiele factor 
in het buitenland. Maar ook in ons bin-
nenland. Toen wij 100 jaar bestonden 
in 1982 hebben wij ons best gedaan 
“Koninklijk” te worden. Onze toenmali-
ge directeur Huig Schoonderwoerd zag 
dat als een kroon op zijn werk. Onder 
Koningin Juliana zou dat nog mogelijk 
zijn geweest, maar de pas aangetre-
den Beatrix heeft daar toen grondig de 
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Het (ons) Koninklijk Huis
bezem door gehaald en het daardoor 
allemaal “waardevoller” gemaakt. We 
mochten het pas aanvragen als we 
125 jaar werden. De gemeente Leiden 
zei er toen wel bij dat de aanvraag wel 
een half jaar kon duren. Op 7 decem-
ber 2007 bestonden we 125 jaar, dus in 
mei 2007 een afspraak gemaakt met de 
betrokken ambtenaar. Bleek die termijn 
inmiddels opgerekt naar een heel jaar! 
Dat werd dus opschieten geblazen. 

En eigenlijk heeft zo’n aanvraag wel iets. 
Ieder bedrijf zou het voor de aardigheid 
gewoon eens moeten doen. Het hele 
bedrijf, de directie, de medewerkers, 
de werkplek, de certificatie, de arbeids-
omstandigheden, de financiële situatie, 
alles moet grondig tegen het licht wor-
den gehouden. En als je dat allemaal 
tot in de puntjes op orde hebt, pas dan 
kijkt de Koningin zelf of je in aanmerking 
komt.
We waren het al een beetje vergeten, 
toen er een paar dagen voor de bewus-
te datum een telefoontje kwam van de 
secretaresse van de Commissaris van 

de Koningin. We werden Hofleverancier. 
Het mooie van die onderscheiding is dat 
ik het nog steeds een geweldige opste-
ker voor onze klanten vond en vind. Zij 
hebben al die jaren vertrouwen in De 
Bink gehouden en ons steeds weer in 
staat gesteld voor hen op een Koninklij-
ke manier drukwerk te maken. 

Het is natuurlijk een geweldige Konink-
lijke onderscheiding, maar wij hebben 
ook daadwerkelijk drukwerk aan het 
hof mogen leveren. Eind 2001 werd ik 
gebeld door de secretaris van onze 
huidige Koning. Hij vertelde dat er een 
Koninklijk huwelijk aanstaande was... 
Al zou je willen, het kon je niet ontgaan 
zijn. Het werd toen al “het huwelijk van 
de eeuw” genoemd, terwijl die eeuw pas 
twee jaar oud was. 
Hij wilde mij spreken en was al onder-
weg. Geen probleem. Een klein half uur 
later kwam hij binnenwandelen, maar 
wat heb ik schaamteloos gelachen. Een 
studentikoos type, keurig in het driede-
lig pak, maar alsof hij zo uit de gracht 
gevist was. Stortregen en storm. Hele-
maal verzopen stond hij bij de ingang. 
“Het is maar water hoor”, zei hij breed 
lachend. Een handdoek bracht uitkomst 
en we mochten drukwerk in foliedruk 

maken voor het huwelijk. Heel eervol na-
tuurlijk. Toen ik bij vertrek een paraplu 
aanbood werd die sportief afgeslagen. 
Hij was nu toch al nat.  

Later is mij opgevallen dat ik Willem-    
Alexander ook niet ken met een regen-
jas. Dat hoort volgens mij niet bij de    
dagelijkse outfit in ons Koningshuis. 

Goed, ze mogen na wat aandringen een 
pluutje boven z’n hoofd houden, maar 
een echte Koning is niet bang voor een 
beetje nattigheid. Dat kan ook niet als 
je wereldwijd naam gemaakt hebt als    
Watermanager...

Jan Eradus

“Pas dan kijkt de 
Koningin zelf of je in 

aanmerking komt”
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K O N I N K L I J K E  L U C H T M A C H T

Méér dan alleen drukwerk voor 
de Koninklijke Luchtmacht

C
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De tijden dat de Koninklijke Luchtmacht haar eigen magazines in 

grote oplages liet drukken zijn voorbij. Voorheen was drukwerk 

het enige middel om te communiceren, nu is het een combinatie 

van drukwerk en online communicatiemiddelen zoals folders, 

posters, banners, apps en digitale magazines. Ontsproten uit het 

brein van het creatieve duo Peter Janssen en Wim Balyon.

“Stand-by, Peeljager, De Vliegende   Hol-
lander….alle onderdelen van de Lucht-
macht hadden tot twee jaar geleden een  
eigen periodiek”, vertelt Janssen (sectie 
communicatie Koninklijke Luchtmacht). 
De periodieken waren spreekbuis van 
de commandanten en verschenen        
iedere maand. Defensie zag zich, door 
het uniformiseren van de rijksoverheids-
communicatie en vanwege continue be-
zuinigingen, gedwongen een streep te 
zetten door alle magazines. Dit gebeur-
de gefaseerd: aan het begin van het 
jaar verscheen de laatste Defensiekrant 
en in februari rolde de laatste Vliegende 
Hollander van de persen. Voortaan ver-
schijnen de magazines, in afgeslankte 
vorm, uitsluitend digitaal. 
Voor zowel Janssen als Balyon (vormge-
ver bij De Bink), die 10 jaar lang nauw 
betrokken waren bij het maken van de 

bladen, geen reden voor nostalgische 
overpeinzingen. “Omkijken heeft geen 
zin, we moeten vooruit”, luidt het devies 
van Janssen. “Ik vind het daarbij ook 
heel interessant om nieuwe dingen te 
ontdekken.“

Lange relatie
De Luchtmacht was al klant toen, voor-
vloeiend uit een Europese richtlijn, de 
verplichting kwam om overheidsop-
drachten vanaf een bepaald bedrag aan 
te besteden. Om hun kennis en kans op 
grote grafi sche (overheid)orders, zoals 
de order voor de Luchtmacht, te vergro-
ten kwamen Drukkerij Opmeer uit Den 
Haag en De Bink een samenwerkings-
verband overeen. 
Deze OBT (Opmeer De Bink Tender) 
won de aanbesteding en daarmee bleef 
de relatie in stand.

Tekst: Brigitte van Elburg
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Airpowersymposium
De nieuwe algemene brochure van de 
Luchtmacht komt eraan. Een digitaal 
product met een groot bereik, waar zo-
wel opdrachtgever als opdrachtnemer 
hoge verwachtingen van hebben. Be-
dacht, ontworpen, uitgevoerd en te on-
derhouden door De Bink. 
Deze maand organiseert de Lucht-
macht een ‘Airpowersymposium’ voor 
bedrijven. Plaats van handeling is de 
enorme hal van vliegtuigfabrikant Fok-
ker aan de Binckhorstlaan in Den Haag. 
Op basis van aangeleverde teksten en 
foto’s werd een digitale uitnodiging ont-
worpen. Onder het glas van de statafels 
komen geprinte exemplaren. Balyon en 
Janssen bezochten samen de locatie, 
waarna nieuwe ideeën ontstonden om 
de hal verder in te richten. Zo wordt er 
nu gewerkt aan enorme banners met de 
profielen van de sprekers erop. 
Janssen: “De mensen bij De Bink zijn 
heel creatief en kennen onze organi-

satie. Mijn leidinggevenden binnen de 
sectie communicatie van de Luchtmacht 
zien dat ook. Iedereen is enthousiast.”

Luchtmachtdagen
De Luchtmachtdagen zijn een uitgele-
zen kans om de veelzijdigheid van de 
Koninklijke Luchtmacht onder de aan-
dacht te brengen van een groot publiek. 
In juni is het weer zo ver. Janssen is al 
maanden bezig met het bedenken van 
manieren om liefhebbers te verleiden 
tot een bijzonder dagje uit. Het resul-
taat van deze inspanningen is, dat be-
zoekers straks binnenwandelen tussen     
geprojecteerde beelden. 

Er komt een speciale app met platte-
gronden en actuele informatie, gratis te 
downloaden voor alle bezoekers. 
Rond het VIP-terrein verrijzen enorme 
tentdoeken met foto’s en informatie. 
Daarnaast komen er programmaboek-
jes en is er de reguliere koopwaar die 
altijd gretig aftrek vindt zoals T-shirts, 
caps en sweaters. 

Grenzen verleggen
‘Méér dan alleen drukwerk’, hoe krijgt 
dat vorm in de praktijk? Janssen: “Voor 
mij betekent dat het begeleiden van 
speciale activiteiten, zoals Luchtmacht-
dagen, met alle mogelijke communica-
tiemiddelen. Ik vind het prettig en prak-

tisch dat ik met één bedrijf te maken 
heb, dat bovendien bekend is met de 
andere krijgsmachtonderdelen. 
Dit maakt het makkelijker om activiteiten 
en projecten samen met andere onder-
delen op te pakken. Dit is efficiënt en 
bovendien inspireren we elkaar.” 
De Luchtmacht en De Bink kennen el-
kaar goed en hebben veel met elkaar 
gemeen; het zijn traditionele bedrijven 
die genoodzaakt zijn hun grenzen te 
verleggen. “Ik was bij de Luchtmacht 
eerst verantwoordelijk voor alleen het 
drukwerk, nu maak ik deel uit van de 
sectie communicatie en heb ik er nieu-
we taken bijgekregen. Dat is even wen-
nen, totdat ik me realiseerde hoeveel 
mogelijkheden dit biedt.”

Peter Janssen

‘Méér dan alleen drukwerk’, 
hoe krijgt dat vorm in de 

praktijk?
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De Bink Weetjes...

 Ons dak is voorzien van 80 zonne-
panelen, waarmee we jaarlijks ca. 16.000 
kWh stroom opwekken. Hiermee compen-
seren we grotendeels onze eigen CO2 
uitstoot. 

 De Bink is de trotse maker van 
de Leiden Marathon app. Deze is 
te downloaden via de App Store 
en de Google Play Store.

 Sinds vorig jaar zomer hebben we 
een digitale drukpers, die kan printen tot 
een maximaal formaat van 36,4 x 66 cm. 
Dit biedt nieuwe mogelijkheden vanaf één 
exemplaar. 

 We hebben nu ook de mogelijkheid 
uw uitgave(n) digitaal te publiceren door 
middel van een app (geschikt voor tablets 
en smartphones). Deze digitale uitgave is 
eenvoudig aan te vullen of te verrijken 
met multimedia tools zoals video’s, foto’s, 
social media en internetlinks.

Wilt u meer weten, neem dan 
contact met ons op of kijk op
www.bink.nl

D E  B I N K  M A G A Z I N E  •  A P R I L  2 0 1 4

1 5 D E  B I N K  W E E T J E S

De Bink Experience
Altijd al een moderne drukkerij met al zijn communicatiediensten 
willen zien? Dit is uw kans! De Bink Experience is een ware 
belevenis, waarbij u een kijkje achter de schermen krijgt. 
Stuur een mailtje naar experience@bink.nl en wij nemen contact 
met u op voor het maken van een afspraak. 
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Wie wint Maxima?

Uw persoonlijke lotnummer: 
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Nee het is geen droom, het is echt waar! Maxima komt 

misschien wel bij u op kantoor! Met uw persoonlijke 

lotnummer maakt u kans op deze prachtige reproductie 

van Maxima van kunstenaar Paul Kerrebijn. Bewaar dit 

magazine en wie weet bent u de gelukkige winnaar. 

Daarnaast zijn er nog andere leuke prijzen te winnen. 

Vanaf 15 mei 2014 zullen we alle winnende lotnummers 

bekend maken op onze site, www.bink.nl. 
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