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VO O R W O O R D

Vooreerst wens ik u allen een gezond 
en gelukkig nieuwjaar. En dat u 
zowel persoonlijk als professioneel 
bijzondere momenten mag beleven 
die onze dagelijkse bezorgdheden 
overstijgen. 

Het annus horribilis 2020 ligt achter 
ons. Letterlijk dan toch. Want de 
omstandigheden maken dat we nog 
steeds gehinderd worden om een 
normaal sociaal leven en onder-
nemerschap te hebben. Bovendien 
kijken we met argwaan uit om een 
derde coronagolf te vermijden. 

Febelgra organiseerde half 
december opnieuw een enquête 
om de sociaal economische situatie 
van de grafische sector in kaart 
te brengen (pag 4). Als algemene 
conclusie kan gesteld worden dat 

bepaalde extreme vaststellingen 
die gedaan werden in april 2020 nu 
wat afgezwakt zijn, maar verschil-
lende indicatoren schetsen nog 
steeds een weinig positief beeld. 
Zo werd vastgesteld dat ruim 32% 
van de bevraagde ondernemingen 
denken dat hun volumes met méér 
dan 10% blijvend zullen dalen in een 
post-corona tijdperk. En 39% van 
de deelnemende bedrijven denkt 
dat méér dan 10% van de actoren in 
de grafische sector met een faillis-
sement zullen bedreigd worden 
in 2021. Cijfers waar we niet naast 
kunnen kijken. 

Maar ik hoop en ben ook overtuigd 
dat de soep nooit zo heet gedronken 
wordt, als zij wordt opgediend. 
Er zijn immers ook hoopgevende 
geluiden. Uiteraard het vaccinatie 

programma dat toch hoopgevend 
is om het coronabeest tijdens het 
eerste semester van dit nieuwe jaar 
achter ons te laten. Anderzijds een 
hernieuwde belangstelling voor 
fysieke printmedia tijdens deze crisis 
en het feit dat b.v. communicatie-
bureaus terug meer de kracht van 
print erkennen. Daarom hoop ik ook 
dat de enquêteresultaten ietwat 
overtrokken zijn in de negatieve  
zin door de onzekerheid die de  
2de coronagolf veroorzaakte. 

Vertrouwen bij onze leveranciers, 
klanten en onszelf is wat wij nodig 
hebben om opnieuw te kunnen 
genieten van de sterktes van onze 
gezamenlijke output. 

Ik wens u allen dit soort vertrouwen 
overvloedig toe. 

Denis Geers  — Voorzitter

Nieuwjaars boodschap



143 bedrijven gaven gehoor aan 
de oproep en vulden de enquête 
in. Gezien deze ondernemingen 
samen meer dan 4.009 medewerkers 
ver tegen woordigen, mogen de 
resultaten als representatief voor de 
ganse sector worden beschouwd. 
Tot de respondenten behoren tevens 
éénmanszaken of ondernemingen 
zonder personeel. (cfr. tabel 1 )

10 antwoorden op 10 vragen 
Begin oktober 2020 hadden we 
allemaal nog perspectief op het ‘oude 
normaal’.  Door de 2de coronagolf 
steeg echter opnieuw de onzekerheid 
over wat de toekomst zowel sociaal 
als economisch zal brengen. 

Daarom was deze nieuwe enquête 
noodzakelijk om een beeld te 
schetsen over de situatie in de sector 
en de toekomstperspectieven.  
De algemene conclusie kan u lezen 
in het editoriaal maar hieronder 
vindt u alvast de details van uw 10 
antwoorden op onze 10 vragen.

1. De toelevering van goederen of 
grondstoffen
Nog slechts 18% van de onder-
nemingen geeft aan pro ble men te 
ondervinden. Bij de bevraging in april 
was dit 31%. 

Dit betekent dat de waardeketen 
zich tijdens deze crisis heeft weten 

Tabel 1  Enquête Febelgra / GRAFOC

Werkgevers Werknemers

Ondernemingen Vellenoffset, Rotatie, Digitale druk, e.a. 103 3666

Ondernemingen Sign, Ontwerp & Prepress, Afwerking 40 343

Totalen: 143 4009

AC T UA

Derde enquête  
COVID-19 
schetst beeld van  
de sociaal economische  
situatie in de  
grafische sector

Tussen 9 en 14 december 
bevroeg de werkgevers-
organisatie FEBELGRA 
i.s.m. het vormingsfonds 
GRAFOC voor de 3de keer 
de printmedia sector met 
betrekking tot de impact 
van de coronapandemie.
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aan te passen, maar wellicht toch 
onvoldoende.

Toeleveringsproblemen zijn er in ruim 
de helft van de gevallen met diverse 
papiersoorten, maar anderzijds ook 
met (isopropyl) alcohol en minder 
courante kunststoffen. 

2. Orderdalingen tijden het 4de 
kwartaal 2020 als rechtstreeks 
gevolg van de coronacrisis 
13% van de bevraagde onderne-
mingen heeft een stabiele order 
intake of rapporteert zelfs een 
toename tot een uitzonderlijk 
maximum van 30%. Dit zijn zowel 
kleinere als grotere bedrijven die 
vooral actief zijn in het verpakkings-
drukwerk en labels en etiketten, 
maar ook enkele commerciële 
drukkerijen rapporteren een 
toename van orders. 

In deze context is het duidelijk dat de 
2de coronagolf een flinke rem zette 
op de herneming van de economie. 

Het aantal respondenten die een 
orderdaling ervaren, blijft immers erg 
hoog (87%) en het belangrijkste is dat 
bijna de helft van hen een orderdaling 
aangeeft van 20 tot 50%.  
(cfr. tabel 2 )

3. Verwachtingen omtrent offerte- 
aanvragen voor het 1ste kwartaal 2021
De onzekerheid over de nabije 
toekomst is lager dan in april maar 
toch overheersend. 

Tabel 2  Orderdaling door corona Q4/2020 (in %)

Ja in %

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00 Een orderdaling 
tussen 0-20%

Een orderdaling 
tussen 20-50%

Een orderdaling 
tussen 50-80%

Een orderdaling 
> 80%

43,55

49,19

7,26

0,81
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58% van de respondenten ontvangt 
minder offerte aanvragen met een 
gemiddelde daling van ruim 25%. 
Het betreft hier vooral, maar niet 
uitsluitend, kleine tot middelgrote 
commerciële drukkerijen. 42% 
rapporteert stabiliteit of zelfs een 
stijging van de offerte aanvragen. 
Hierbij toont zich geen duidelijk 
patroon af, want bedrijven uit alle 
subsectoren (offset, LFP, verpak-
kingsdrukwerk, etc..) behoren 
in quasi gelijke mate tot deze 
categorie. 

4. Evolutie inzake omzetcijfer 2020 
versus 2019
Het mag niet verbazen dat het 
resultaat van deze enquêtevraag 
in lijn ligt met deze van de vaststel-
lingen rond orderdalingen Q4/2020 
(zie punt 2) en de bevraging in 
april toen nog méér bedrijven met 
hogere dalingen van orders werden 
geconfronteerd. 

Zodoende verwacht slechts 11% van 
de bevraagde ondernemingen een 
stabiele of stijgende omzet in 2020 
t.o.v. 2019.  Dit betreft grosso modo 
uitsluitend bedrijven voor verpak-
kingsdrukwerk en labels en etiketten. 

Daartegenover staan wel 89% 
be drijven uit de sector die een 
be perk te tot zeer omvangrijke daling 
van hun omzet zien in 2020.  
(cfr. tabel 3 )

5. Prognose van volumes (omzet) in 
een post-corona tijdperk 
Velen verwachten dat post-corona 
bepaalde volumes en dus ook omzet 
definitief weg zullen blijven omwille 
van een versnelde digitalisering, 
minder advertising, en meer e-com-
merce. Daarom peilden wij ook met 
deze enquête naar de mate waarin 
onze grafische ondernemingen deze 
bedreiging inschatten. 

67% van de deelnemers bevestigt 
deze prognose. Op de vraag 
hoeveel blijvende daling men 
verwacht, antwoordt 27% dat zij  
een daling tussen 5 en 10% 
inschatten en ruim 32% denkt dat 
dit méér dan 10% zal zijn. 

Dit resultaat is niet direct om 
vrolijk van te worden, want slechts 
1/3 heeft dus een positievere 
verwachting. Deze categorie verte-
genwoordigt eveneens 33% van de 
tewerkstelling.

6. Prognose evolutie tewerkstelling 
tussen 01.03.2020 en 30.06.2021
In lijn met de voorgaande enquête-
vraag voorziet bijna 45% van de 
ondernemingen een structurele daling 
van het personeelsbestand. 

Deze daling wordt vooral ingeschat 
tussen 0 en 10% en situeert zich groten-
deels in bedrijven die in commerciële 
druk actief zijn. (cfr. tabel 4 ) 

 Structurele daling
 Stabiel
 Toename
 NVT

Tabel 3  % bevraagde bedrijven met % verwachte omzetdaling 2020 vs 2019

% onder- 
neming- 

en

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00 0 - 10% 10 - 20% 20 - 30% > 30%

8,39

27,27
28,67

24,48

Tabel 4  Prognose evolutie 
tewerkstelling
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7. Het vinden van voldoend gekwalifi-
ceerd personeel
Interessant om weten is of bedrijven 
in deze bijzondere omstandigheden 
toch moeite hebben om de juiste 
mensen te vinden voor het invullen 
van vacatures. 29% (41 bedrijven) 
geeft aan dat dit problematisch is 
voor de volgende functieprofielen. 
(cfr. tabel 5 ) 

8. Blijvende invloed van de corona-
pandemie op de manier van werken 
Veruit het merendeel van de 
be vraagde ondernemingen (74%) 
verwacht een blijvende invloed op de 
manier van werken. In volgorde van 
be lang rijk heid - van hoog naar laag - 
worden aan gegeven: 
1. Minder fysieke meetings 
2. Flexi belere werktijden 
3. Minder business travel 
4. Meer thuiswerk 
5. Reorganisatie van de werkploegen. 

9.  Betalingsgedrag van de klant 
Positief is dat t.o.v. onze bevraging 
in april dat nu ‘slechts’ 31% van de 
bedrijven geconfronteerd wordt met 
grote betalingsachterstanden. Toen 
was dat nog 54%. Ook het aantal 
ondernemingen dat betalingsach-
terstanden rapporteert die directe 
oorzaak zijn van liquiditeitsproblemen 
is (licht) gedaald. (cfr. tabel 6 )

10.  Inschatting faillissementsrisico
Zoals in vele andere sectoren  
bestaat de vrees dat post-corona 
een hausse komt van faillissementen. 
Daarom peilden wij tot slot welke 
perceptie men hierover heeft voor  
de brede grafische sector. 

Bijna de helft van de respondenten 
verwacht dat 5 tot 10% van de onder-
nemingen bedreigd worden met een 
faillissement. 

39% van de bevraagde onderne-
mingen schat dit risico zelfs in voor 
méér dan 10% van de actoren in de 
grafische sector. 

Wij denken dat dit laatste mede 
gevoed wordt door het gevoel van 
onzekerheid door de 2de coronagolf 
en kunnen enkel hopen dat dit een 
wat overtrokken beeld geeft. 

Tabel 5  % moeilijk in te vullen profielen bij 29% van de bedrijven

LFP operatoren, plaatsers en beletteraars

Administratie (calculatie, verkoop,  
leidinggevenden, ...)

Algemene technische profielen

Prepress, DTP operatoren en ontwerpers

Zeefdrukkers - Borduurders

Drukkers

Afwerking (vouwen, snijden, binderij,  
stans en kleefmachine, ...)

0 5 10 15 20 25 30 35

10,42

18,75

12,50

8,33

4,17

14,58

31,25

Tabel 6  % respondenten met soort betalingsgedrag klanten

Geen info

Het aantal debiteurs is dermate dat 
liquiditeits problemen worden veroorzaakt

Trager dan normaal (méér dan 20% vertraging 
van betalingen)

Normaal (minder dan 20% vertragingen van 
betalingen)

0 10 20 30 40 50 60 70

0,70

2,80

31,47

66,03

#SamenSterk in 2021

Het is duidelijk dat dit voor 
velen een moeilijk verhaal is en 
blijft. Daarom is het meer dan 
ooit nodig dat de krachten in 
de sector worden gebundeld 
om deze crisis door te komen 
en te overwinnen. 

Als beroepsfederatie neemt 
Febelgra deze resultaten dan 
ook mee om de belangen van 
de sector op verschillende 
beleidsniveau’s verder te 
verdedigen. 
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D O S S I E R

Verpakkingstrends  
2021
Voor 2021 blijven de 3 
trends, net zoals in 2020:  
slimme (interactief), 
duurzame en luxe 
gepersonaliseerde 
verpakkingen.

Verpakkingen zijn continu in ont-
wikkeling. Elk jaar worden er weer stap-
pen gezet op het vlak van tech nologie, 
personalisatie en duur zaamheid. Een 
verpakking is tegen woordig meer 
dan de buitenkant van een product. 
Het draagt niet alleen bij aan de 
houdbaarheid maar het wordt ook 
steeds meer gezien als een marketing-
tool voor bedrijven. Op vallen en zich 
onderscheiden t.o.v. de con currentie 
wordt dan ook steeds belangrijker.  
En de toenemende groei in het aantal 
verpakkingen vraagt steeds meer om 
innovatieve oplossingen. Grote merken 
nemen daarbij het voortouw. 

Trend 1: Interactieve/intelligente  
(of ‘smart’) verpakkingen
Consumenten verwachten steeds 
meer creativiteit als het gaat om 
verpakkingen. Ze verlangen iets 

and ers en unieks. Interactieve ver  pak-
kingen zijn niet alleen visueel goed 
ontworpen, maar dienen ook als  
enter tainment of functionaliteit.  
Zo zijn er mogelijkheden om inter-
acties toe te laten met de consu-
ment en het product door middel 
van een QR-code of RFID-label via 
een telefoon. En bieden intelligente 
verpakkingen mogelijkheden om 
ge ge vens te verzamelen van pro  duc tie 
tot distributie, een deel proces in de 
bevoorradingsketen en de uit einde-
lijke consumptie van het pro duct. Deze 
verpakkingen maken het mogelijk om 
bepaalde condities binnen (voedsel-
kwaliteit, rijpheid) of buiten (tempe-
ratuur, lichtinval, trillingen) te meten. 

Hoewel interactieve verpakkingen 
nog niet wijdverspreid in de schappen 
staan is het een verschijnsel dat 
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toe neemt. Hierna volgen een aantal 
voor beelden:

Pratend etiket
De Amerikaanse drogisterijgigant 
CVS Pharmacy heeft in samen-
werking met de American Council of 
the Blind een nieuwe functie in zijn 
app geïn tro duceerd. Deze nieuwe 
functie, Spoken Rx, maakt het voor 
slechtziende patiënten mogelijk 
om een medicijn voorschrift op hun 
telefoon te laten voor lezen door Siri 
of de Google Assistent. 

Papa John’s Snapchat filter
Papa John’s (pizza) had ter promotie 
van Valentijnsdag een speciale filter 
voor Snapchat ontwikkeld waarmee 
klanten door middel van Augmented 
Reality een hartvormige pizza konden 
bestellen. Daarnaast konden klanten 
een selfie maken door gebruik te 
maken van een Papa John’s-filter en 
dit delen met hun vrienden.

Tetra Pak introduceert platform voor 
connected verpakkingen
Dit platform voorziet de melk- en 
sap verpakkingen van een virtuele 
laag en zorgt ervoor dat de verpak-
kingen worden omgezet in inter-
actieve verpakkingen die digitale 
informatie en gegevens overdragen. 
Via het platform wordt traceer-
baarheid van de drinkverpakkingen 
van begin tot eind aangeboden. 
Hierdoor kunnen voedselproducenten 
de productie, de kwaliteitscontrole en 
de transparantie van de toeleverings-
keten van hun producten verbeteren. 

Trend 2: Steeds meer duurzame  
alternatieven en verpakkingen
De groeiende vraag naar consumptie-
goederen heeft voor een stijgende 
vraag naar ‘single use’ verpakkingen 
gezorgd. En daarom is de markt op 
zoek naar alternatieve oplossingen. 
Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven 
bezig met verpakkingen die ontworpen 
zijn voor recycling. Hiermee wordt 
het standaardiseren en het vereen-
voudigen van verpakkingen bedoeld, 
zodat ze optimaal te recyclen zijn.  
Zo is de Europese doelstelling dat in 
2025 minimaal 50 procent van het 
geproduceerde plastic verpakkings-
materiaal ge recycled moet worden. 
In 2030 moet dit 55 procent zijn. De 
Europese Rekenkamer heeft berekend 
dat het huidige recyclingpercentage 
tussen de 30 en 42 procent ligt. 

Ook worden er steeds meer verpak-
kingen geproduceerd uit alternatieve 

biomaterialen zoals suikerriet, aardap-
pelzetmeel en melk. Deze bio-plastics 
zorgen ervoor dat plastics gebaseerd 
op aardolie deels vervangen zullen 
worden. Helaas kunnen bio-plastics 
het fossiele plastic nog niet volledig 
ver vangen. Hiervoor is de technologie 
en de productieketen nog niet genoeg 
ontwikkeld. 

Coca-Cola Nederland:  
100% gerecyclede plastic flessen
Na Zweden is Nederland het tweede 
land ter wereld dat de overstap maakt 
naar 100 procent gerecycled plastic. 
Door deze stap is het niet langer 
nodig om nieuw plastic te gebruiken 
bij het maken van nieuwe flessen.  
Dit levert in Nederland een besparing 
van ruim 10.000 ton nieuw ‘virgin’ 
plastic op. Daar naast levert het ook 
nog eens een CO2-besparing van 21% 
per jaar op de plastic flessen.

Coca-Cola is in Nederland de eerste 
frisdrankproducent die voor het volle-
dige portfolio stopt met het ge bruik van 
nieuw plastic in hun flessen. Daarmee 
loopt Coca-Cola voor op als het gaat 
om het de ‘This is forward’-doelstelling. 
Deze doel stelling houdt in dat er tegen 
2023 in West-Europa minimaal de helft 
van het mate riaal wat wordt gebruikt 
voor alle PET-flessen van gerecycled 
plastic is gemaakt. 

Voor België heeft de beslissing van 
Coca-Cola Nederland volgens 
‘Recycling Netwerk’ een wrange 
bijsmaak. De flessen die in België 
gemaakt worden (3 procent van de 
Coca-Cola flessen op de Nederlandse 
markt) zullen niét van gerecycleerd 
plastic zijn, verduidelijkt Coca Cola. 
In België is nog niet besloten dat er 
statiegeld op plastic flessen komt, 
wat het moeilijk maakt voor bedrijven 
om kwalitatief plastic recyclaat op de 
lokale markt te kopen.

En ook investeert Coca-Cola in een 
papieren fles 
Paboco (Paper Bottle Company),  
een start-up van een Zweedse en een 
Oostenrijkse verpakkingsspecialist 
en productontwikkelaars van vier 
grote merken (Coca-Cola, Carlsberg, 
Absolut en L’Oréal) zijn samen bezig 
met het ontwikkelen van verschillende 
biologisch afbreekbare flesverpak-
kingen, waaronder een papieren fles. 
Zo wordt er onder meer geëxperimen-
teerd met papier (houtvezel) in plaats 
van glas en een soort textiel om vloei-
stoffen (o.a. lotions en koolzuurhou-
dende dranken) te kunnen bewaren. 
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Het is de bedoeling van het team 
om de papieren fles zo te ontwerpen 
dat deze na gebruik gemakkelijk 
gerecycled kan worden. Daarbij moet 
de flesverpakking zo ontworpen 
worden dat deze snel en onscha-
delijk kan worden afgebroken als 
het per ongeluk in de natuur achter 
wordt gelaten. Ook de inkt die op de 
buitenkant van de verpakking wordt 
gebruikt, moet duurzaam zijn. 

Carlsberg
Carlsberg is reeds vier jaar geleden al 
ingestapt in het project van Paboco.
en is inmiddels twee prototypes van 
papieren flesjes aan het testen.

Amazon kondigt  
‘Compact by design’ aan
Dit is een nieuwe certificering waarbij 
overtollige lucht en water worden 
verwijderd zodat de verpakkingen 
efficiënter kunnen worden verzonden. 
Producten hebben hierdoor minder 
verpakking nodig. Deze kleine aan  -
passingen in gewicht en productgrootte 
leiden op grote schaal tot een aanzien-
lijke vermindering van CO2-uitstoot. 

Coolblue ruilt kartonnen doos in voor 
papieren verzendzak
Coolblue bezorgt de bestellingen per 
fiets niet langer in de gekende blauwe 
dozen, maar in papieren zakken. De 
maatregel heeft een dubbel voordeel: 
het levert de retailer een ‘karton-
besparing’ op en bovendien passen 
er daardoor meer bestellingen in een 
bakfiets.

Bol.com pakt 7 miljoen artikelen niet 
meer in
Bol.com pakte in 2020 7 miljoen 
artikelen niet meer in de herkenbare 
blauwe doos. De e-tailer hoopt 
hiermee de CO2-uitstoot terug te 
brengen door te besparen op een 
hoop verpakkingsmateriaal.  
De verpakkingen zorgen voor 
ongeveer 20 procent van de totale 
CO2-uitstoot van bol.com.

Trend 3: Personalisatie
De gepersonaliseerde-verpakkings-
trend is succesvol, omdat het 
indi vi duen in staat stelt zich te iden ti-
fi ceren met het product van een merk. 
Slimme verpakkingsontwerpers en 
marketeers weten hier steeds beter 
op in te spelen. Uit onderzoek van 
Packaging Europe blijkt dat geperso-
naliseerde verpakkingen steeds meer 
een industrienorm worden en het meer 
wordt geïntegreerd in de verpakkings-
strategieën van bedrijven. 66 procent 

van de verpakkingsprofessionals 
die aan het onderzoek deelnamen, 
verklaarden dat de personalisatie 
van verpakkingen iets is dat ze in hun 
aanbod implementeren of in ieder 
geval overwegen. Bovendien is 89 
procent van de ondervraagden van 
mening dat deze trend de komende 
twee tot drie jaar alleen maar in 
belang zal gaan toenemen.

En door technologische ontwikke-
lingen in de verpakkingsindustrie is 
het steeds goedkoper en eenvoudiger 
om verpakkingen te personaliseren.

Frito-lay
Frito-Lay lanceerde een campagne 
waarbij consumenten hun favoriete 
zomermomenten op een zak chips 
konden laten bedrukken. De eerste 
10.000 klanten kregen de mogelijkheid 
om hun persoonlijke chipszak te 
ontwerpen.

Moët & Chandon
Moët & Chandon hebben een limited 
edition Specially Yours-geschenk-
verpakking geïntroduceerd. Met 
deze geschenkverpakking kunnen 
champagneliefhebbers hun eigen 
gepersonaliseerde boodschap 
toevoegen aan de champagnebox. 

Trend unboxing
Een verpakking moet meer doen 
dan alleen een product beschermen, 
het moet een wow-factor creëren 
die bijvoorbeeld het delen op social 
media bevordert. Tegenwoordig zien 
we bij steeds meer grote bedrijven 
de unboxing experience. Deze 
experience moeten de verlangens 
van de consument naar een 
beleving en de interactie bevor-
deren. Dit zal de betrokkenheid 
van de consument vergroten door 
mond-tot-mondreclame. 

De Apple unboxing ervaring 
Zoek ‘Apple unboxing’ op YouTube 
en je wordt overspoeld met video’s 
van consumenten die hun ervaringen 
delen met abonnees en volgers bij het 
uitpakken van hun Apple-producten. 
Hoe krijgt Apple dit voor elkaar? Het 
merk is natuurlijk een begrip en de 
minimalistische stijl van de verpakking 
iconisch. De witte verpakking, in 
combinatie met het zwarte logo en 
de productafbeeldingen in hoge 
resolutie, stelt klanten in staat om hun 
aankoop in 2D te bekijken, nog voor 
ze hun verpakking openen. 
Bron: Marthijn van Oostveen - 
Vendrig Packaging.
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I N T E RV I E W

Nieuw lid
Betekenisvol  
ondernemen  
bij Mirto
Ontstaan van Mirto
Een 50-tal jaar geleden is maatwerk-
bedrijf - toen nog beschutte werk -
plaats - Nevelland opgericht, met 
naast een konijnenkwekerij ook een 
sterke grafische tak (ontwerpen, 
drukken,…). Deze grafische activi teiten 
evolueerden alsmaar verder.  
In die mate dat men in 2008 beslist 
om Nevelland Graphics als aparte 
entiteit op te richten. Vanaf dan 
bestond Nevelland uit 2 bedrijven: 
Nevelland Graphics en Nevelland 
vzw. Deze laatste besliste in 2018 
te fusioneren met Maatwerk bedrijf 
Revam uit Eeklo tot Mirto vzw. 
Nevelland Graphics, als lid van  
de bedrijvengroep, kreeg de naam  
Mirto Print. 

Mirto bestaat uit 350 medewerkers, 
waarvan 15 bij Mirto Print.

Na 9 jaar ervaring als operationeel 
directeur bij Mirto vzw, heeft Inge 
Schroijen de fakkel als CEO van 
Mirto overgenomen. Als historica en 
politicologe, zonder grafische achter-
grond, wordt Inge bijgestaan door 
Pol Friant als operationeel directeur 
van Mirto Print. Pol kent, dankzij zijn 
jarenlange ervaring bij Nevelland 
Graphics, gestart vanuit een opleiding 
fotografie, alle ins en outs van de 
sector. Na meer dan 30 jaar ervaring 
heeft Mirto Print geen geheimen meer 
voor hem.

Betekenis van de naam Mirto
De fusie van de maatwerkbedrijven in 
combinatie met een nieuwe aanpak, 
zowel intern als extern, leidde tot de 
zoektocht naar een nieuwe naam.

“Mirto” voldeed aan alle vereisten. 
“Mirto” klinkt niet alleen goed, de 
symboliek erachter is van even groot 
belang. 

Mirto is een afgeleide van Myrthe, een 
zuiderse plant. De plant staat symbool 
voor voorspoed bij een huwelijk en 
bovendien, kneus je de takken, dan 
komt een heerlijk aroma je tegemoet. 
Net als Mirto en haar medewerkers 
staat de Myrthe plant sterker in bloei 
na een uitdagende periode.

Specialisatie
De specialisatie van Mirto Print 
als grafisch bedrijf, bestaat uit het 
afleveren van totaalprojecten. 
“We begeleiden onze klanten in 
het concept van A tot Z. Naast 
lay-out en vorm staan we ook in 
voor de grafische uitvoering, de 
nabehandeling, de uitgave en de 
verzending. Wij creëren toegevoegde 
waarde, voor onze klanten én onze 
maatwerkers, en doen dit op een 
duurzame en sociale manier.  
Dit maakt ons uniek in de sector.

Gegroeid vanuit een specialisatie 
in cursussen voor universiteiten en 
scholen bieden we drukwerk aan 
vanuit een conceptbegeleiding. 
Naast het meer traditionele drukwerk 
van magazines, boeken en cursussen 
doen klanten beroep op Mirto voor 
communicatie ondersteunende 
opdrachten, waarbij personalisatie en 
verzendwerk een belangrijke factor is. 

De evoluties die Mirto in haar activi-
teiten doorvoert sluiten aan bij deze in 
de sector en de vraag van de markt. 
Stilzitten zit niet in ons DNA.”

Zo ontwikkelde Mirto recent nog 
het nieuwe project ‘Skribis’. Hiermee 
leveren ze professionele begeleiding 
aan auteurs die in eigen beheer hun 
boek willen uitgeven, grote én kleine 
oplages. Ook hier vind je opnieuw de 
link naar hun eerdere specialisatie in 
academisch drukwerk terug. 

Toekomst van het bedrijf
Inge Schroijen vertelt over de ambities 
van Mirto Print in de toekomst.  
“Wij willen verder evolueren in  
de gekozen richting. Ons verder  
specialiseren in data-gedreven 
projecten waarin ons druk-, print-  
en verzendwerk centraal staan.  
En we doen dit niet als solospeler. 
We zijn niet bang voor doorgedreven 
partnerships, zoals we deze recent zijn 
opgestart met Manufast. Hier maken 
we gebruik van onze complemen-
tariteit en zetten we elkaars sterktes 
optimaal in. 

Helaas zijn we niet zonder kleer-
scheuren uit de Covid-pandemie 
geraakt. Toch zien we de toekomst 
positief in. We hebben van de recente 
periode gebruik gemaakt om Mirto 
opnieuw te definiëren. Zowel onze 
marktpropositie als onze markt-
benadering staan op punt en zijn 
duidelijker dan ooit tevoren. Boven-
dien hebben we interessante samen-
werkingen verder kunnen uitbouwen 
en zijn we ook intern verder aan het 
optimaliseren en professionaliseren.” 

Duurzaamheid
Wij trekken resoluut de kaart van het 
sociaal ondernemen. Waar mogelijk 
handelen we duurzaam, zonder al 
te veel aan ‘greenwashing’ te doen. 
Ecologie is belangrijk en een van onze 
aandachtspunten, maar betekenisvol 
ondernemen blijft ons stokpaardje.  
Wij werken voor een sociaal project. 
Het afleveren van kwalitatief werk 
is voor ons niet het doel maar een 
middel. Een middel om de maat -
werkers van Mirto betekenisvol werk 
te geven en zo een voortrekkers rol te 
spelen in een nieuwe economie.

Wij danken Inge en Pol voor dit 
hoopvol interview
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S O C I A A L

Uitbreiding  
geboorteverlof  
voor vaders
Werknemers en zelfstandigen 
(vaders en meeouders(1)) kunnen 
vanaf 2021 genieten van een langere 
vaderschaps-/geboorteverlof!

Het vaderschaps-/geboorteverlof 
wordt vanaf 2021 namelijk uitgebreid 
van 10 dagen naar 15 dagen en vanaf 
2023 naar 20 dagen.

U blijft als werkgever enkel de 3 
eerste dagen gewaarborgd loon 
uitbetalen ongeacht de duur van het 
ouderschaps-/geboorteverlof.

Hieronder vindt u een overzicht.

Werknemers 
Het aantal dagen vaderschaps-/
geboorteverlof verandert niet 
naargelang het arbeidsregime, 
deeltijdse werknemers hebben dus 
recht op dezelfde aantal werkdagen 
afwezigheid als voltijdse werknemers.

De afwezigheidsdagen dienen in 
ganse dagen opgenomen te worden.

Zelfstandigen kunnen hun 
aanvraag indienen bij hun sociaal 
verzekeringsfonds.

De dagvergoeding bedraagt tussen 
80 EUR en 85 EUR, naargelang het 
sociaal verzekeringsfonds waar u bent 
aangesloten.

De afwezigheidsdagen kunnen ook 
in halve verlofdagen opgenomen 
worden.

Ter herinnering, zowel werknemers 
als zelfstandigen dienen hun vader-
schaps-/geboorteverlof op te nemen 
uiterlijk 4 maanden na de geboorte.

(1) Werknemer die geen afstammingsband 
heeft met het pasgeboren kind van zijn partner

Vaderschaps-/geboorteverlof

Aantal 
werkdagen 
vaderschaps-/
geboorteverlof

Dagen gewaar-
borgd loon  
(ten laste van de 
werkgever)

Dagen 
betaald 
door 
ziekenfonds

Uitkering door 
ziekenfonds

Tot en met 2020 10 3 7 82% van het 
brutoloon per 
dag begrensd 
op 120,52 EUR 
(2020)

Vanaf 2021 15 3 12

Vanaf 2023 20 3 17
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Vakantiedagen

VAKANTIEDAG AANTAL 
DAGEN HOE DEELTIJDSE WN

Bijkomende feestdagen 2

• 1 dag in overleg tussen 
werkgever en werknemer

• 1 dag vastgelegd door de 
werkgever

Geen prorata

Extralegale vakantiedag 1
Op te nemen in overleg tussen 
werkgever en werknemer

Pro rata temporis

Anciënniteitsdagen
Op te nemen in overleg tussen 
werkgever en werknemer

Geen prorata

1 Minstens 10 jaar anciënniteit

2 Minstens 20 jaar anciënniteit

3 Minstens 25 jaar anciënniteit

Nieuwe loon - 
bedragen arbeids-
overeenkomst 
vanaf 01.01.2021

De wet op de arbeidsovereenkomsten 
voorziet een aantal loonbedragen 
die jaarlijks worden geïndexeerd 
en gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. 

In het Belgisch Staatsblad van 
09.12.2020 werden de bedragen voor 
2021 gepubliceerd. 

Scholingsbeding 
is enkel mogelijk wanneer het bruto 
jaarloon 36.201 EUR (35.761 EUR in 
2020) overschrijdt.

Scheidsrechterlijk beding
is enkel mogelijk wanneer het bruto 
jaarloon 72.402 EUR (71.523 EUR in 
2020) overschrijdt.

Concurrentiebeding arbeiders 
– bedienden 
• Jaarloon lager of gelijk aan  

36.201 EUR (35.761 EUR in 2020): 
geen concurrentiebeding mogelijk 

• Jaarloon hoger dan 36.201 EUR 
(35.761 EUR in 2020) maar lager 
dan 72.402 EUR (69 639 EUR in 
2019): concurrentiebeding mogelijk 
voor bepaalde functies 

• Jaarloon hoger dan  
72.402 EUR (71.523 EUR in 2020): 
concurrentiebeding is mogelijk. 

Concurrentiebeding voor 
handelsvertegenwoordigers 
• Jaarloon lager of gelijk aan 

36.201 EUR (35.761 EUR in 2020): 
concurrentiebeding is niet 
mogelijk 

• Jaarloon hoger: concurrentie-
beding is mogelijk.

Vakantiedagen
Bij een nieuw kalenderjaar hoort ook een nieuwe verlofteller.

Zoals reeds aangekondigd in de First Impression van oktober (editie nr. 8) werd 
er in het kader van ‘werkbaar werk’ een extralegale vakantiedag toegekend 
vanaf januari 2020 voor de arbeiders uit PC 130.

U vindt hieronder een overzicht van de toe te kennen vakantiedagen voorzien in 
de CAO van het PC 130 (arbeiders):

Vervroegde anciënniteitsdag
Sinds 01.01.2014 heeft de werknemer recht op een vervroegde anciënniteitsdag 
indien hij voldoet aan volgende voorwaarden:

• Leeftijd van 55 jaar of ouder
• Een ononderbroken tewerkstelling van 2 jaar in de onderneming,  

ten vroegste bereikt op de dag vóór de leeftijd van 55 jaar.

Opgelet, het maximum aantal anciënniteitsdagen blijft echter op 3.
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AC T I V I T E I T

After Adobe 
MAX 2020

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden 
het VIGC en Lab9 Pro Academy samen 
After Adobe MAX 2020.

De rode draad doorheen Adobe MAX 
was “samenwerking”. Het is duidelijk 
dat Adobe zich extra inzet om samen-
werking en kennisuitwisseling nog 
eenvoudiger te maken door creatieve 
professionals de tools te geven om 
spectaculaire content te creëren 
vanop elk toestel, of ze nu van thuis of 
kantoor werken en dit met de belang-
rijke boodschap “creativity for all”.

Zo’n 180 geïnteresseerden schreven 
zich voor deze eerste virtuele 
AAMAX2020 in.

Bart Van de Wiele is als insider bij 
Adobe uitstekend geplaatst om 
iedereen vanop de eerste rij te infor-
meren. Hij begon met een update 
over hoe beter kan samengewerkt 
worden vanop afstand met de 
introductie van ‘Creative systems’ en 
de ‘Creative cloud libraries’. Daarna 
legde hij uit hoe, met gebruik van 
Substance, een bijzonder krachtige 
tool voor de creatie van 3D-texturen 
en materialen, een traditionele 
fotoshoot kan vervangen worden door 
de implementatie van hoogwaardige 
virtuele fotografie.

Door een extreem hoge ROI wordt 
verwacht dat dit ongetwijfeld heel 
snel zijn weg verder zal vinden. 

Tom Moulaert (Lab9 Pro) toonde 
via een heel mooie en interessante 
demonstratie de creatieve prepress 
tools voor een naadloze samen-
werking op ieder toestel. Hij deed 
dit met een uitgewerkt praktisch 
voorbeeld zodat heel gemakkelijk en 
duidelijk te volgen was hoe verschil-
lende gebruikers aan eenzelfde 
project konden werken.

In de presentatie van Ulbe Jelluma  
(Print Power Europe) werd de kracht 
van drukwerk in een digitale wereld 
gepromoot. Welke rol heeft print in 
een maatschappij waar interactie 
steeds belangrijker wordt? Hij had het 
over de impact van digitaal maar ook 
over de huidige en toekomstige rol 
van print. De versnippering van media 
is een enorme uitdaging voor adver-
teerders en marketeers maar print kan 
zeker zijn betekenis bewaren of meer 
zelfs ook weer groeien. Aan de hand 
van zeven strategieën met specifieke 
leuke voorbeelden, verduidelijkte Ulbe  
hoe drukwerk zijn plaats blijft innemen 
in de customer journey bij de keuze 
en de beslissing. Print versterkt nog 
steeds het concept en het behoudt 

een emotie, ingebakken in het 
medium, waardoor het zijn toege-
voegde waarde niet verliest.

De woorden van Frank Blomme 
(Xerox) sloten naadloos aan bij Ulbe. 
Hij citeerde: ‘Als het belangrijk is, druk 
het dan’ want de veel hogere impact 
verantwoordt de hogere prijs. Een 
optimale mix van communicatie zal 
altijd drukwerk bevatten. Hij gaf een 
interessant schema van verschillende 
niveaus van personalisatie. Verder 
ging hij ook nog dieper in op enkele 
voorbeelden van ontwerp elementen 
die bij Xerox aangeboden worden.

Ook Vincent Van der Meeren  
(Lab9 Pro) maakte door middel van 
een demonstratie een samenvatting 
van de meest interessante toepas-
singen en enkele recente nieuwig-
heden van Adobe XD, dat toch wel 
het ontwerpplatform van de toekomst 
is. XD, zowel voor UI als voor UX heeft 
heel veel share mogelijkheden. In de 
beperkte tijd, die hij had, kon hij heel 
snel en indrukwekkend een kleine 
interactieve reisbrochure maken en  
zo de voordelen mooi illustreren.

Dimitri Stevens (Lab9 Pro) sloot 
met zijn sessie af en had het toch 
ook even over het Adobe Max 2020 
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event op zich, dat nu online toch 
anders beleefd werd. Hij leerde ons 
een nieuwe werkelijk heid ontdekken 
door ons Adobe Medium en Adobe 
Aero voor te stellen. De VR heeft 
een enorme evolutie ondergaan en 
dit biedt grenzeloze mogelijkheden 
voor de creatievelingen onder ons. 
Hij ging dieper in op de integratie-
mogelijkheden van 3D in bestaande 
systemen. De beschikbare tools in 
Adobe 3D en AR zorgen ervoor dat 
het beheren en het bewerken veel 
eenvoudiger samengaan. Hij overliep 
de belangrijkste 3D applicaties en de 
mogelijkheden van het aanmaken 
van 3D objecten tot het fysiek printen. 
Hij toonde de mogelijkheden van 
VR binnen de adobe omgeving en 
hoe alle nieuwigheden het allemaal 
veel toegankelijker maken. Het is 
duidelijk dat deze toepassingen in 
een heel snel tempo nog verder zullen 
evolueren.

Bart Van de Wiele verklapte al dat we 
zeker met hoge verwachtingen mogen 
uitkijken naar de nieuwigheden die 
in 2021 zullen voorgesteld worden, 
en nodigt ons dus ook meteen uit 
om alles van heel nabij te blijven 
opvolgen.

Veerle Vanpanteghem, VIGC

De rode draad  
doorheen Adobe MAX  

was samenwerken.
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P U B

A c t i e
Haal nu onze bestseller  

‘Hip verlonen’ in huis!

EASYPAY GROUP heeft het voorbije 
jaar niet stilgezeten!
Om uw organisatie nog beter te 
ondersteunen op het vlak van 
flexibele verloning en loonbeleid 
hebben wij voor u een gloednieuwe 
‘Cursus Hip Verlonen’ samengesteld.

Onze must-have voor élke moderne 
en competitieve onderneming bevat 
zowel een uitgebreide toelichting van 
alle mogelijke loonalternatieven  
(van eeuwenoude klassiekers tot hippe 

nieuwkomers), alsook per loonelement 
alle handvaten om deze in de praktijk 
te introduceren (inclusief handige 
modeldocumenten). Als kers op de 
taart is deze klepper van formaat 
(maar liefst 326 blz. leesplezier!) 
doorspekt met handige FAQ’s, 
rechtstreeks voor u uit de praktijk 
verzameld.

Prijskaartje? 
De prijs voor deze uitgebreide cursus 
bedraagt 145 EUR.

Na aankoop wordt de toegang tot deze 
digitale cursus voor u ter beschikking 
gesteld op onze website. Bij interesse 
kan u steeds contact opnemen via 
info@easypay-group.com. 

Nood aan extra begeleiding?
Neem dan zeker contact op via 
EasyReward@easypay-group.com 
of via 051 48 05 95 voor extra advies, 
op maat begeleiding en concrete 
implementatie of modernisering van 
uw loonbeleid. 
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S N E L N I E U W S

Multipress: 
beste MIS/
ERP-software
De European Digital Press (EDP) heeft 
voor het tweede jaar op rij een award 
toegekend aan Dataline voor Multi-
Press als beste MIS/ERP-software voor 
printproductiebedrijven.

Autajon Labels 
label van papier
Autajon-labels krijgt door ‘Embal-
lages Magazine’ een oscar toegekend 
voor zijn papieren label voor Klorane 
shampoos van Pierre Fabre.

Autajon Labels ontwierp voor hen een 
label van papier uit gecertificeerde 
bossen. Dit label vervangt een label 
op basis van polyethyleen op glas.

De Autajon Labels 
Ver pakking Oscar maakt 
deel uit van de categorie 
Milieu, waar de jury labels 
beoordeelt binnen de 
ecologische transitie en 
circulaire economie.

FuturePrint 
events
25-26 FEBRUARI

DE FUTUREPRINT VIRTUELE 
CONFERENTIE 
In navolging van het succes van de 
FuturePrint Virtual Summits in juni en 
oktober richt dit evenement zich op 
nieuwe technologie voor de toekomst 
van het drukwerk. 

23-24 MAART
FUTUREPRINT CEO VSUMMIT 
Als 2020 het jaar van het crisis-
management was, dan zal 2021 het 
jaar van leiderschap en aanpassing 
zijn. Dit evenement richt zich op 
het geven van leiderschapsinzicht 
over toekomstige trends, ideeën en 
vaardigheden voor het navigeren 
naar een zo best mogelijk herstel.

Familiebedrijf Reynders Etiketten 
haalt mooie erkenning binnen
Reynders Etiketten wint in Parijs, 
tijdens een wedstrijd georganiseerd 
door het Franse vakblad Etiq&Pack, 
de Trophée de l’Etiquette Numérique 
2020 voor zijn innovatieve uitwerking 
van de nieuwste geneverlabels voor 
Hooghoudt, de gekende distilleerderij 
uit het Nederlandse Groningen.

Verstraete IML’s SealPPeel wint 
Plastic Recycling Award Europe
SealPPeel, een gestanste dekselbekleding, een volledig nieuw Verstraete 
IML-product, werd uitgeroepen tot winnaar van de categorie ‘Product 
Technology Innovation of the Year’. SealPPeel is een nieuwigheid die ervoor 
zorgt dat de volledige verpakking gemakkelijk gesorteerd en gerecycleerd kan 
worden. En bovendien hoeft de consument de kuip en het deksel niet meer te 
scheiden om deze op de juiste manier weg te gooien.
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U P DAT E  C I J F E R S

Lonen en wedden 
De gezondheidsindex voor de maand november 2020 bedraagt 109,91.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor november 2020 bedraagt 107,80 
en situeert zich binnen de stabilisatieschijf 104,77 en 109,01.  
Bijgevolg is er geen indexering in december 2020.

Bedienden PC 200
De reële lonen worden geïndexeerd op 1 januari 2021 op basis van 
de volgende formule: het rekenkundig gemiddelde van de indexen 
van november/december 2020 gedeeld door het gemiddelde van 
de indexen november/december 2019. Onze prognose voor de 
indexatie per 01.01.2021 bedraagt 0,99%.

RSZ-percentages vanaf 01.10.2020
ARBEIDERS BEDIENDEN 

Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3 Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3

<10 psl 10-19 psl  20 psl <10 psl 10-19 psl  20 psl

Basisbijdragen 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88

Overige bijdragen 11,04 12,73 12,78 5,47 7,16 7,21

Fondsen bestaanszekerheid 1,41 1,41 1,41 0,23 0,23 0,23

Totaal WG bijdragen 32,33 34,02 34,07 25,58 27,27 27,32

De eenmalige betaling voor jaarlijkse vakantie is niet opgenomen in deze tabel.

De meeste recente cijfers vindt u op onze website www.febelgra.be onder ‘Diensten / Commercieel / GIL-etiket’. De auteurs, de redactie en 

de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Papierindexen
De papierindexen geven de evolutie weer van de aankoopkosten van papier, één van de voornaamste grondstoffen in de grafische 

nijverheid. Er worden indexen berekend voor het offset houtvrij papier, het MACO houtvrij papier en het MACO houthoudend papier. 

Referentiepunt zijn de aankoopkosten op 01.01.1973. De indexen van de papierprijzen worden op die datum gelijkgesteld aan 100.

Datum Offset  
houtvrij

Maco  
houtvrij

Maco 
houthoudend

30.11.2020 236,65 216,38 240,01

31.10.2020 236,65 216,38 240,01

30.09.2020 235,29 217,24 240,01

31.08.2020 235,06 218,36 242,49

31.07.2020 240,46 222,50 242,49

Datum Offset  
houtvrij

Maco  
houtvrij

Maco 
houthoudend

30.06.2020 266,19 245,57 289,84

31.05.2020 269,91 246,20 289,84

30.04.2020 269,91 251,57 290,82

31.03.2020 269,91 251,57 290,82

29.02.2020 273,32 247,77 290,82

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.10.2020 1 PLOEG 2 PLOEGEN 3 PLOEGEN 

Tijdslast 1 1,1995 19,95% 1,2911 29,11% 1,4989 49,48%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten 0,0253 2,53% 0,0261 2,61% 0,0261 2,61%

Sociale lasten 1,5299 52,99% 1,5299 52,99% 1,5299 52,99%

Totale sociale loonlast 1,8604 86,04% 2,0014 100,14% 2,3193 131,93%

Berekeningen op basis van een bedrijf met ≥ 20 personeelsleden en loonklasse XIV. Er werd rekening gehouden 
met de niet doorstorting van de voorheffing van 22,80% bij ploegenarbeid.

Bedienden vanaf 01.10.2020

Tijdslast 1 1,2365 23,65%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten 0,0882 8,82%

Sociale lasten 1,3102 31,02%

Totale sociale loonlast 1,7083 70,83%

Er werd geen rekening gehouden met de 
structurele lastenvermindering, de ecoche-
que van 250 EUR (voltijdse bediende) en de 
premie van 250 EUR (invoege vanaf 2016).

2018 01.01.2018 163,93

01.08.2018 167,20

2019 01.10.2019 168,07

2020 01.01.2020 170,32

01.02.2020 173,68

01.07.2020 172,89

2009 01.01.2009 145,36

01.06.2009 145,73

2010 01.01.2010 145,58

12.07.2010 148,94

2011 01.01.2011 149,04

11.04.2011 152,11

2012 09.01.2012 155,39

08.10.2012 158,59

2013 01.01.2013 158,63

01.04.2013 157,95

01.10.2013 157,94

2014 01.01.2014 157,42

2015 01.01.2015 157,17

2016 01.01.2016 157,75

01.04.2016 156,07

09.05.2016 159,31

2017 01.01.2017 159,31

08.05.2017 162,61

Loonindex
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PA P I E R  I N  D E  K I J K E R

100% Recycled - 100% wit
Cocoon Silk, het eerste extra witte 
machine gestreken papier van 100% 
recyclede vezels voor fantastische 
drukresultaten. Gebruik Cocoon Silk 
en u hoeft nooit meer een keuze te 
maken tussen milieu en afdrukkwa-
liteit. Exclusief verkrijgbaar bij Antalis.

Hoge witheid
Cocoon Silk biedt een uitzonderlijke 
witheid (CIE 120) zonder gebruik te 
maken van chloorgas in het bleek-
proces. Dit is mede te danken aan de 
strenge selectie van afvalpapier.

Subtiel zijdezacht oppervlak
Dit tweezijdig gestreken papier geeft 
uw project een premium uitstraling 
met een glad, zijdeachtig effect.

Uitstekende afdrukresultaten
Het papieroppervlak is van uitzon-
derlijke kwaliteit en haalt daarmee 
het beste in uw drukwerk naar 
boven. Hiermee biedt Cocoon Silk 
resultaten die gelijkwaardig zijn aan 
 niet-recyclede papiersoorten.

100% Recyclede pulp
Cocoon Silk biedt uitzonderlijk 
goede afdrukresultaten. Dit komt 
door de strenge selectie van pre- en 
 post-consumer papierafval met uitste-
kende helderheid en een laag gehalte 
aan vervuiling.

First Impression werd gedrukt op Cocoon SIlk 150 g/m2.
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8  | Social 

Depuis 2010, Febelgra offre à ses membres des "con-
seils en outplacement", et bien entendu à des conditi-
ons intéressantes. 
Afin d’ offrir un accompagnement professionnel, nous 
avons fait appel à notre partenaire Select HR. Nous 
étendons aujourd’hui notre service en collaboration 
avec Select HR concernant la procédure de reclasse-
ment du règlement général. 

Offre 

Febelgra propose un accompagnement du reclasse-
ment professionnel dans les cas suivants : 

 Régime général avec une indemnité de rupture 
pour les travailleurs et les employés 

 Régime général avec prestations (préavis) : 
uniquement pour les travailleurs **

 Régime particulier : uniquement pour les travailleurs**

** Chez Cefora, la plate-forme de formation de la CP 
200, vous pouvez dans ces cas faire appel gratuitement 
à leurs services pour un accompagnement de 
reclassement professionnel pour vos employés. Vous 
êtes en tant qu’employeur bien entendu toujours libre 

de basculer vers notre partenaire Select HR pour vos 
employés. Contactez Febelgra afin de connaître les 
conditions et tarifs. 

Objectif 

1. Offrir un service de reclassement professionnel de qualité 
à des conditions préférentielles pour nos Membres. 

2. Mettre en relation, de façon optimale l’offre et la 
demande sur le marché des emplois graphiques. 

3. Faire en sorte que les connaissances graphiques 
demeurent dans notre secteur.

SERVICE SOUS LES FEUX DU PROJECTEUR
OUTPLACEMENT - LA PROCÉDURE DE 
RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

Partners in creativity


