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VOORWOORD

PRINT

in al zijn diversiteit zal blijven,
maar anders

Marc Vandenbroucke — General Manager

De cover van deze editie wordt
gesierd door een beeld uit ‘View from
my window’. Een fotoboek dat uit het
niets kwam, maar ondertussen furore
maakte.
Dit boek maakte deel uit van onze
Nieuwjaarsactie voor Febelgra-leden,
en in deze First Impression kan u een
interview lezen met de ontwerpster van
deze schitterende creatie (pag. 12).
Maar voor ons is dit ook een even
schitterend voorbeeld van hoe
digitaal en print een perfect hybride
leven kunnen leiden in de toekomst.
Bronmateriaal werd door Barbara
Duriau digitaal via Facebook verzameld, maar al snel werd duidelijk dat

dit digitaal materiaal– mede in deze
bijzondere tijden – onvoldoende
duurzaam en tactiel is. Vergankelijk.
Sprekend is dat zij vervolgens snel
besloot om hiervan een boek te
maken dat inmiddels hoge verkoopcijfers noteert. Reden: de duurzaamheid,
tastbaarheid, en cognitieve meerwaarde van Print.
Deze voordelen zullen blijven, dat is
zeker. Zowel op het vlak van nieuwsgaring, reclame, educatie, verpakkingen, etc.. Maar nieuwe en digitale
toepassingen komen steeds sneller in
hetzelfde vaarwater als alternatief.
Nochtans zijn wij ervan overtuigd

dat de – aangehaalde – fundamentele kwaliteiten van onze ‘ambacht’
een meerwaarde zullen behouden.
Misschien moeten wij dit met zijn allen
in de toekomst wél beter in de verf
zetten en verkopen.
Ondertussen kondigde de regering
ook aan dat belangrijke steunmaatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid
overmacht, alvast tot 30 juni zullen
verlengd worden.
Febelgra verwelkomt dit nieuws ten
zeerste, want onze bedrijven ondervinden nog steeds een stevige impact
van de coronacrisis.
Veel leesplezier!
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11 inspirerende
grafische trends
voor 2021
Terwijl grafische trends
in het verleden werden
gedreven door de
toekomst en science-
fiction en futuristische
technologie, stellen de
grafische ontwerptrends
van 2021 de mens centraal
en het hier en nu.
Deze trends werden
neergeschreven door
99designs, de grafische
ontwerpservice van
Vistaprint.

Overdadige kleuren en vormen
Psychedelica vindt haar oorsprong
in de muziek- en kunstscène van de
jaren '60. Het wordt geassocieerd met
hallucinogenen en creatief experimenteren tegen de achtergrond van
sociale omwentelingen. De beelden
bevorderen de vrijheid, het gevoel dat
ontwerpers niet langer gebonden zijn
aan traditionele beperkingen.

Gebruik van symbolen
Of het nu gaat om het overbrengen
van waarschuwingen of het identificeren van een zaak door middel van
gedeelde iconografie, de kracht van
klassieke symbolen ligt in hun vermogen om taal te overstijgen. Ontwerpers maken in 2021 gebruik van deze
kracht om ‘ambitieuze’ iconen van
veerkracht en groei te creëren.

In 2021 zullen grafisch ontwerpers
de psychedelica doen herleven door
middel van overdadige kleuren en
intens ingewikkelde abstracties.

Zij doen dit door op creatieve wijze
herkenbare symbolen van macht te
integreren, zoals godinnen, de sterren
en stoïcijnse leeuwen. Of ontwerpers
gaan klassieke visuele motieven
moderniseren.

Vervormde vormen en verwarrende
beelden met een symmetrie die zelfs
de meest gecompliceerde composities een stabiel gevoel geven.

Overdadige kleuren en vormen
by BATH

Retro futurisme
Retro futurisme, de sci-fi dromen van
een vervlogen tijdperk, is aantrekke-

Gebruik van symbolen
by Eliza Osmo

lijk vanwege de spectaculaire manieren waarop het verleden het bij het
verkeerde eind had. Men verwachtte
dat we nu vliegende auto's, straalgeweren en robotmensjes zouden
hebben.
Het is een visuele stijl met gedurfde
verbeelding en een verrassend op
timistische kijk. Stilistisch komt dit
optimisme tot uiting in een nadruk op
felle kleuren, computergeïnspireerde
typografie en rondingen - van ruimtehelmen met vissenkom tot bogen en
koepels.
Een onverwachte realiteit
‘Surrealisme' is één van die artistieke
termen die mensen associëren met
het ondoorgrondelijke - een beeld
dat onzinnig is door ontwerp.

Retro futurisme
by kuziola

Maar wat mensen vaak vergeten is
dat het woord 'realisme' erin voorkomt. Het reële is verweven met het
surreële, en in geen enkel jaar was dat
meer voelbaar dan in 2020, toen de
pandemieën ons in een ‘onverwachte’
situatie brachten.
Grafisch ontwerpers geven uitdrukking aan deze angst door middel
van surrealistische collages, waarbij
beelden die afzonderlijk normaal
zouden zijn, vreemd worden wanneer
ze worden gecombineerd. De illusie
is naadloos, waardoor het moeilijk
is het ene beeld van het andere te
scheiden.

Weerspiegeling van de maatschappij
De Black Lives Matter-beweging is
een ongekend keerpunt in het wereldwijde protest en laat zich ook gelden
in het grafisch ontwerp.
Het resultaat is portretten van zwarte
mannen en vrouwen in krachtige en
inspirerende settings en poses.

We verwachten deze trend vaker te
zien op beeld-gerichte media zoals
posters, album art en boekomslagen.

Onverwachte realiteit
by Candy Wrappers

Weerspiegeling van de maatschappij
by Tamsyn Gnush
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Eigenzinnige karakters
Een goed ontwerp kan een verhaal
vertellen. Een goed ontwerp maakt
dat verhaal onvergetelijk. Voor 2021
willen veel grafische ontwerpers op
zoek naar eigenzinnige karakters.
En hoe meer persoonlijkheid deze
karakters belichamen, hoe meer
memorabel deze worden.
Strips en popart
Dit jaar laten grafisch ontwerpers de
korrelige kleuren, de zware inkt en de
lijnen van vintage comics herleven.
Samensmelting van kunst en design
Er is altijd een scheiding geweest
tussen beeldende kunst en design,
maar 2021 houdt zich minder bezig
met traditionele grenzen. Schilderen
geeft ontwerpen oppervlaktevariatie
en diepte, waardoor ze er echt
genoeg uitzien om aan te raken.
Om die reden past deze trend goed
bij fysieke producten.
Schilderen resulteert ook in donkerder
tinten dan die welke met computers

zijn gemaakt, en dit geeft de ontwerpen een ‘plechtige’ sfeer. Hoewel dit
misschien niet vrolijk klinkt, nodigen
ontwerpen als deze de kijker van
nature uit om even stil te staan en
na te denken.
Elementen uit de natuur
Je kunt er niet omheen: veel mensen
hebben dit jaar een groot deel van
het jaar binnen doorgebracht. Het
mag dan ook geen verrassing zijn dat
de buitenwereld zijn intrede doet in de
grafische ontwerpen van 2021.
Of deze trend zich nu manifesteert in
de vorm van bladmotieven, aardse
kleurenschema's of illustraties van
adembenemende vergezichten.
Het grafisch ontwerp wordt groen.
Het effect van natuurbeelden is dat
ze sereniteit, vernieuwing en groei
uitstralen - allemaal zaken waar we
in 2021 naar uitkijken.
Onscherpe achtergronden
Een bestaande trend die evolueert
naar nog wazigere en onscherpere

achtergronden. Voeg daar een korrel
filter aan toe en deze ontwerpen
slagen erin om de grens te bewandelen tussen vluchtig en levensecht
aanvoelen.
Deze trend creëert sfeer en we ver
wachten dat we het steeds meer
zullen zien als middel bij uitstek voor
ontwerpen met een donkere kant.
Grafisch ontwerp krijgt een stem
2020 was het jaar waarin de wereld
begreep hoezeer zij moest veranderen. Van gezondheidszorg tot milieu,
van Black Lives Matter tot paraatheid
voor pandemieën: 2020 legde de vele
uitdagingen bloot die ons te wachten
staan. Het goede nieuws is dat dit
conflict wel eens een keerpunt zou
kunnen zijn, mits iedereen zijn steentje
bijdraagt.
Met dit in gedachte geven ontwerpers
van over heel de wereld een stem aan
hun ontwerp.
Bron: www.99designs.be

Eigenzinnige karakters
by Wintrygrey

Kunst & design
by LucaToni

Onscherpe achtergronden
by GREAT

Strips en popart
by Tomie O

Elementen uit de natuur
by Z a n a

Grafisch ontwerp krijgt een stem
by Visual Martyr
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De Brexit
is een feit:
wat nu?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sedert
01 januari 2021, dus na de Brexit, een
“derde land” geworden, wat betekent
dat de regels voor invoer en uitvoer
buiten de EU van toepassing zijn.

Deze nieuwe situatie betekent voor
u als ondernemer een wirwar aan
nieuwe verplichtingen, maar de beste
bronnen voor algemene info zijn
verder te vinden via:

Veel export (en/of import) naar het
VK kent onze sector niet maar voor
wie het aanbelangt, kan de hiernavolgende informatie van nut zijn.

De checklist Brexit : hoe handel
drijven met de UK? (FOD Financiën)
https://financien.
belgium.be/nl/
douane_accijnzen/
ondernemingen/
brexit/belgische-administratiebrexit-richtlijnen/
checklist-brexit

Het VK wordt een land buiten de EU,
dus u krijgt te maken met de Belgische én de Britse douane. U heeft
uitvoerdocumenten nodig en u kunt
een btw-vrijstelling gebruiken.
In de regel is geen BTW meer verschuldigd, maar anderzijds komen dus een
reeks verplichtingen inzake douane en
accijnzen in de plaats.

Voor meer info en specifieke
Brexit vragen: contacteer
marc.vandenbroucke@febelgra.be

Het Ex- document is zo een belangrijke verplichting: dit is een ‘bewijs van
uitvoer’ dat noodzakelijk is om BTW
vrijstelling bij de export van boeken,
tijdschriften, catalogi, sign materiaal, enz… te bekomen. Normaliter
wordt dit formulier aangemaakt door
uw douane-agentschap of door uw
transporteur via PLDA (= online app
die staat voor ‘PaperLess Douane en
Accijnzen’).

De Brexit Impact Scan
(FOD Economie)
https://economie.
fgov.be/nl/themas/
ondernemingen/
brexit/bereid-uw-onderneming-voor-doe

Dit is een vrij interessante online tool
waarmee u als onderneming advies
krijgt over de gevolgen van de Brexit
voor een bepaalde invoer- of uitvoer
situatie. Met tips over alle formaliteiten die nu bijkomend moeten vervuld
worden
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VORMING

Expeditie werk, hoe willen
jongeren aan het werk?
“De stem van de jongeren wordt vaak
niet gehoord terwijl hun mening over
werk belangrijk is” aldus Sara De Potter van De Ambrassade. Het tweejarig
onderzoek wil een genuanceerder
beeld schetsen van jongeren vs. de
clichés: dé jongere bestaat niet!
GRAFOC volgde voor u het webinar en
presenteert hierbij in een notendop de
resultaten.
Vlaams Minister van Werk Hilde
Crevits opende het webinar ‘Expeditie
Werk’. Voor de Vlaamse Regering is
2021 het jaar van de opleiding en het
begin van de “learning twenties”. Een
aantal kernpunten:
• Het belang en noodzaak van leren
op de werkvloer, een cultuur van
levenslang leren en inzetten op
loopbaancompetenties
• Leerrekening, het voorzien van
een ontwikkel- of leerbudget voor
iedereen ligt op de ontwerptafel
van de overheid
• Uitbouwen van de bestaande
transitiepremie naar werkzoekenden jonger dan 30 jaar. Een
financiële ondersteuning in
hun opstart naar zelfstandig
ondernemerschap
• Een evenwichtige balans tussen
job en privé (work/life balance,
werkbaarheid).
Uit het onderzoek, de top 5:
1. Welzijn op het werk
De overgrote meerderheid van de
werkende jongeren voelt zich vandaag goed op het werk. Ze doen hun
job graag en voelen zich in staat om
hun job goed te doen. Toch zijn er ook
jongeren bij wie dit niet het geval is,
vaak jongeren die aangeven moeilijk
rond te komen.
2. Motivatie & zingeving
Bedrijven die inzetten op duurzaamheid hebben een streepje voor bij
jongeren die solliciteren.
3. Geld verdienen
Een goed loon (liefst o.b.v. prestaties)
is belangrijk, naast jobinhoud en

locatie. Qua alternatieve verloningsvormen scoren opleidingskansen (een
opportuniteit die in vacatures vaak
vergeten wordt), maaltijdcheques
en een hospitalisatieverzekering het
hoogst, evenals parttime werken.
Jongeren voelen de druk om snel geld
te verdienen en op zoek te gaan naar
zekerheid in hun jobkeuze. Een overgroot deel is bang om zonder inkomen
te vallen.
34% ziet zich werken als zelfstandige
of freelancer, voor 22% kan het in
bijberoep. Het geeft de mogelijkheid
om ideeën te realiseren, privé/werk in
balans te houden, van de hobby een
beroep te maken en je eigen baas te
zijn (autonomie).
4. Levenslang (bij)leren
Jongeren weten doorgaans waar
ze goed of slecht in zijn, maar of ze
echt over de nodige loopbaancompetenties beschikken is een meer
genuanceerd verhaal. De helft kan
zijn leerbehoeftes duidelijk verwoorden of weet welke opleidingen
interessant zijn en waar ze die kunnen
vinden. 70% is er wel van overtuigd
dat ze zich een heel leven lang
zullen moeten bijscholen, 10% vindt
dit niet belangrijk. Ze willen dat de
opleidingstijd goed besteed wordt en
aansluit bij de persoonlijke interesses,
te combineren is met privé en praktijkgericht is. Het blijven bijleren vinden
ze een gedeelde verantwoordelijkheid
tussen werkgever en werknemer om
zo aantrekkelijk te blijven voor de
arbeidsmarkt. Het idee van een persoonlijke leerrekening wordt aanzien
als een incentive om gelijke kansen
te creëren. Externe coaching hierbij
is een meerwaarde. Dat opleidingen
geld kosten en verloren tijd zijn is
bovendien een cliché. Investeren in
onderwijs tot je diploma en dan niks
meer is geen logische gedachte.
5. Werk en privé, de balans
Werk is belangrijk, maar ook niet het
allerbelangrijkste. Het overgrote deel
vindt het belangrijk om werk en privé
gescheiden te houden, maar ze tonen

zich ook flexibel. Zo vindt het overgrote deel het ook oké om avonden
& weekendwerk te doen. Vooral
hooggeschoolden vinden thuiswerk
belangrijk.
Wim Adriaens, gedelegeerd
bestuurder VDAB en projectpartner
VDAB maakt vooruitzichten voor 2021
en trekt ook al een aantal conclusies
uit het rapport:
• Voor 2021 worden nog 50.000
extra werkzoekenden verwacht
• Structurele krapte zal de
komende jaren blijven omwille
van vergrijzing. Voor iedere 100
medewerkers die op pensioen
gaan stromen er slechts 81
jongeren in
• Voor elke job die verdwijnt komen
er 2,8 bij
• Technologische verandering blijft
toenemen en gaat sneller
• Houdbaarheid van diploma en
vaardigheden worden korter,
wendbaarheid belangrijker! Er
zal een permanente nood aan
vaardigheden met meer kansen
voor jongeren zijn door de
vergrijzing
• Voor jongeren is gelijkwaardigheid, het respecteren van ieder
zijn verwachtingen belangrijk
• Ook loopbaandenken is een
kernvaardigheid voor de toekomst.
VDAB beschikt bovendien over een
aantal online tools zoals www.vdab.
be/trends, /tests en /onlineleren

Meer weten? Lees dan het
volledige verslag op
www.grafoc.be > Werkgever >
Nieuws
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GRAFOC
update

ANNA?!
Begin 2021 lanceerde GRAFOC
haar nieuwe webportaal ANNA. PC
130-bedrijven kunnen er in realtime
hun opleidingsbudget en -status
raadplegen, medewerkers beheren en
uiteraard hun opleidingspremies en
extra levels aanvragen.
ANNA werd genoemd naar Anna
Goos (1627-1691). Deze sterke vrouw
nam na het overlijden van haar
man Balthasar II Moretus de leiding
van het bedrijf over, loodste het
door een betalingscrisis en zette de
boekhouding van het familiebezit
voort. Tot haar dood woonde ze
in de Gulden Passer in Antwerpen,
nu onderdeel van het beroemde
museum Plantin-Moretus en UNESCO
werelderfgoed.
Alle info via www.grafoc.be > werkgever > premies. Wil je toegang tot ons
portaal? Vraag dan je login aan via
info@grafoc.be.
Opleidingspremies 2020 kunnen nog
aangevraagd worden tot eind maart.
Zorg dat bij het neerleggen van je
jaarbalans de vakken opleidingsduur
en -kost ingevuld staan!
Arbeiders PC 130 die op eigen initiatief een jobgerelateerde opleiding
volgen kunnen tot €250 per jaar
terugverdienen via GRAFOC.
Het GRAFOC-Opleidingsplan
Een overzicht van alle medewerkerskennis in je onderneming en weten
waar kennis ontbreekt. Het GRAFOCOpleidingsplan is hiervoor een eenvoudige en gratis tool!

Het oplijsten van die kennisnoden stelt
je immers in staat opleidingen makkelijker te organiseren. Goed opgeleid
is immers beter voor je medewerkers,
bedrijf en je klanten.
Voor PC 130-bedrijven is er een bij
komend voordeel. Dienen zij uiterlijk
eind juni hun plan in, dan behalen ze
Level 2 van de GRAFOC-Opleidingspremies. Op deze manier scoren ze
25% extra opleidingsbudget.
Voordeel PC 130-bedrijven:
• Gratis ondersteuning bij het
invullen van je plan
• Ken de kennisnood van je
medewerkers
• Meer betrokken werknemers
• 25% méér opleidingsbudget
Download je gratis template op
www.grafoc.be > Werkgever >
Downloads > Opleidingsplan
Training Mentorship voortaan gratis!
Zorgt je medewerker voor de begeleiding van een stagiair, een leerling duaal of een werkzoekende in
opleiding? Als meter of peter is het
niet altijd eenvoudig om kennis over
te brengen op hen. Een opleiding
mentorship helpt hen hierbij! Meer
nog, vanaf 2021 stelt GRAFOC deze
opleiding gratis ter beschikking via
haar trainingspartners waarbij diverse
formules beschikbaar zijn: e-learning, open aanbod of een incompany
training.
Als werkgever kan je een RSZ-vermindering verkrijgen op het loon van
je mentor die een opleiding volgde
(www.vlaanderen.be/mentorkorting).
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MONIZZE,
uw nieuwe
leverancier
maaltijd
cheques?
Febelgra is steeds op zoek naar
partnerschappen om voor u het beste
ledenvoordeel te vinden én de beste
service.

Zoals u weet is er
binnen het PC 130 een
cao voorzien voor het
toekennen van maaltijd
cheques aan uw werk
nemers. Wegens dit
akkoord zijn velen onder
u aangesloten bij een
leverancier zoals Edenred,
Sodexo of Monizze.

Wij hebben de markt geanalyseerd
en gekozen om hiervoor samen te
werken met Monizze. Zij zijn de enige
100% Belgische én 100% elektronische uitgever van onder andere
eco-, maaltijd- en cadeaucheques
die dagelijks meer dan 40.000 werk
gevers en 450.000 gebruikers bedient.
U kunt nu ook terecht op het online
boeking platform Activ’ van Monizze,
een moderne tool voor de sport- en
cultuurcheques.
Wij hebben zelf de overstap gemaakt
naar Monizze en zijn zeer tevreden
over hun dienstverlening.
Als Febelgra lid geniet u, bovenop
de competitieve voorwaarden van
Monizze, ook exclusieve kortingen op
ALLE Monizze producten. Deze kortingen zijn van toepassing op zowel
de unieke als de recurrente kosten.

Waarom steeds meer bedrijven voor
Monizze kiezen?
Zij bieden:
• Een vaste én duurzame prijszetting
• Géén wachtlijn of keuzemenu
• Een volledige ontzorging voor
de zaakvoerder en/of HR-afdeling (inclusief de overstap naar
Monizze)
• Meer voordelen voor de werk
nemers door hun innovatieve APP.
Als u van dit interessante aanbod
wenst te genieten of voor een
vrijblijvende offerte kan u een
kijkje nemen op de Febelgrawebsite, contact opnemen via
kelly.ciancimino@febelgra.be of
telefonisch op +32 (0)2 680 06 67.
Indien u reeds bij Monizze aangesloten bent kan u hen melden dat u
Febelgra-lid bent zodat zij het ledenvoordeel kunnen toepassen op uw
onderneming.
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VALIPAC
Samen werken aan een
circulaire economie
Een betere wereld, een groenere wereld,
is wat we allemaal willen voor onszelf en
voor de komende generaties.
Dagelijks dragen wij hier toe bij door
het sorteren van het afval en de
verpakkingen (Fost Plus). Wij tonen
hierdoor het goede voorbeeld aan de
volgende generatie. En dit gaat verder in onze bedrijven dankzij Valipac.
België geeft het voorbeeld op het
Europese toneel door als enig Europees land een specifiek orgaan voor
het beheer van industriële verpakkingen opgericht te hebben, met name
Valipac. En dankzij een ambitieus
actieplan met concrete acties en
specifieke doelstellingen de belangrijkste uitdagingen van het circulaire
karakter van industriële verpakkingen
aan te gaan.
Een kort woordje over Valipac:
Valipac VZW werd in 1997 opgericht
op initiatief van de Belgische industrie. Valipac zamelt geen afval in,
maar identificeert en analyseert
gegevens over industrieel verpakkingsafval. Valipac bepaalt de
omvang en de samenstelling van haar
beheersorganen aan de hand van de
grootte van de binnen Valipac verte-

genwoordigde bedrijven en sectoren.
Uitpakkers, verzamelaars en recycleerders, zoals onze partner SUEZ,
zijn ook vertegenwoordigd, evenals
de verschillende beroepsorganisaties
(VOKA, UWE, BECI, VBO).
Premies:
Valipac ondersteunt financieel be
drijven die hun industrieel verpakkingsafval efficiënt sorteren en levert
vervolgens aan de overheid het bewijs
dat deze verpakkingen worden gerecycleerd wanneer ze afval worden.
Ze motiveren onder de vorm van 4
premies:
1.

de startpremie, die bedrijven
beloont die voor het eerst een
rolcontainer of een afzetcontainer
gebruiken voor het sorteren van
hun verpakkingsafval
2. de containerpremie, die een
stimulans is om de reeds
begonnen inspanningen voort te
zetten
3. de recyclagepremie die
betrekking heeft op bedrijven
die houten afvalverpakkingen
(spaanplaat, niet-herstelbare
palletten of palletafval, kratten),
plastic verpakkingen en plastic
spanbanden (PET/PP) sorteren

4. de zakpremie om de selectieve inzameling van kleine
hoeveelheden plastic (folie, EPS,
spanbanden) te stimuleren.
Deze forfaitaire premies zijn niet
afkomstig van overheidssubsidies.
Ze zijn afkomstig van financierings
bijdragen van Valipac-klanten.
Door gebruik te maken van een aan
Valipac gelieerde verzamelaar zoals
onze trouwe partner SUEZ, kunt u tot
vier premies verzamelen zonder dat
u zich ergens zorgen over hoeft te
maken.
Onze partner Suez geeft de ver
zamelde gegevens door aan Vali
pac, die de premies controleert en
toekent als aan de criteria wordt
voldaan.
Als u een 'afvalsnelweg'-contract met
Febelgra hebt afgesloten, betalen wij
het bedrag van uw jaarlijkse premie
in september op uw rekening. Door
gebruik te maken van de dienst
'Afvalsnelweg' van Febelgra geniet
u van een voorkeurstarief en kunt u
rekenen op een maximale bijstand bij
de aangifte van afval bij de publieke
overheid.
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I N T E RV I E W

Dit boek is een
reis door de wereld
Ongetwijfeld heeft u
reeds gehoord over de
Facebookgroep ‘View
from my window’. Deze
groep die inmiddels meer
dan 2 miljoen leden telt
werd opgericht door de
Belgische Barbara Duriau,
een grafisch ontwerpster
uit Binche. Hoe ze op het
idee is gekomen en wat
de volgende stappen zijn
van dit succesverhaal,
vertelt ze ons verder in dit
interview.

“Bijna een jaar geleden was ik met
een vriendin online en we hadden het
over de lockdown in België en andere
landen. Wat betekende dat mensen over de hele wereld ‘opgesloten’
zouden gaan zitten. En ik maakte mij
de bedenking dat we allen vanuit ons
raam naar buiten zouden kijken gedurende vele weken. Ik was nieuwsgierig
naar het uitzicht dat andere mensen
konden hebben als ze uit hun raam
keken. En dus besloot ik een Facebookgroep op te richten die al deze mensen in dezelfde situatie op hetzelfde
moment zou samenbrengen. Het was
een manier om ons te gaan verbinden
en die ons tegelijkertijd toeliet om veilig
te reizen. Het bood ons de opportuniteit
om elkaar te gaan ontdekken, virtueel
nieuwe mensen te ontmoeten,…
Het concept is simpel: neem een
foto van het uitzicht idealiter vanuit je raam en deel het resultaat op
Facebook. De Facebookgroep ‘View
from my window’ groeide in een mum
van tijd uit tot een gigantisch succes.
Op 1 maand tijd telde de groep meer
dan 2,3 miljoen leden en het zouden
er ongetwijfeld nog veel meer kunnen
zijn, had ze geen ‘stop’ ingelast. Een
echte community ontstond.
“Toen eind april 2020 de landen in
lockdown gingen, begon de Facebookgroep te exploderen en besloot
ik de aanvragen om lid van de groep
te worden te stoppen. Ik wilde niet
dat het een massagroep zou worden
en de kracht van het concept zou
afnemen. Het was niet de bedoeling
om een wedstrijd rond de ‘mooiste
foto’ te lanceren. Maar ook het verhaal erachter te vertellen. Hoe we dit
moment meemaken. #Stayhome was
het anthem voor iedereen.
Bovendien was het voor mij een fulltime job geworden daar ik al de aanvragen tot lidmaatschap diende te

accepteren, de Facebookgroep moest
modereren en daarna ook nog eens
handmatig de meer dan honderdduizenden foto's moest goedkeuren.
Nadat ik in januari op de grootste
Amerikaanse NBC show ‘Today’ werd
uitgenodigd, kreeg ik opnieuw een
hoop verzoeken en besloot ik de Facebookgroep gedurende 1 week opnieuw
open te zetten. Er stonden toen een
miljoen mensen op de wachtlijst. Van
de 2 miljoen leden zijn er 1,2 miljoen
Amerikaan.
Wanneer is het idee van het boek
ontstaan?
“Toen ik de eerste foto’s kreeg vanuit
Australië en Nieuw-Zeeland, besefte
ik dat ik absoluut een boek moest
maken om te vereeuwigen wat we
nu beleefden. Als grafisch ontwerper hadden deze beelden een grote
impact op mij en ik had ook meteen
oog voor de mooiste foto’s, die samen
met de meest sprekende verhalen
werden bewaard.”
Wat is volgens u de reden van het
succes van de Facebookgroep en nu
ook het boek?
“Het is op zich een simpel concept.
Het posten van een foto met een verhaal erbij. Maar het toont de behoefte
van mensen om zich uit te drukken tijdens een uitzonderlijke, zeer moeilijke
periode. En zich geconnecteerd te
voelen met mensen in dezelfde situatie. Het was voor velen een ontsnapping uit de dagdagelijkse realiteit.
Het boek weerspiegelt de tijd waarin
we leven. Het is niet alleen de getuigenis van een groep, maar ook van een
uitzonderlijke periode. Het zijn verhalen die met de foto's verband houden.
Verhalen die ontroerend, aangrijpend,
grappig en verdrietig kunnen zijn. We
beseften dat we over de hele wereld in
hetzelfde schuitje zaten.
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Het boek zal
de blijvende
herinnering zijn
van die periode.
Steven J Whitfield / Caïro / Egypt
Het boek is een reis door de wereld
en een duurzaam souvenir. Het boek
verzamelt foto’s, verhalen, herinneringen,… en heeft een ongeloofelijke
meerwaarde. Een boek is een blijvende herinnering. Je kan door een
boek bladeren wanneer je wilt en op
de pagina starten die je wil. Het boek
neemt je mee naar die plaats, terug
naar die tijd en roept de sfeer op die
je daar kon vinden. Net zoals je foto’s
van vorige vakanties gaat doorbladeren in een fotoboek. Je grijpt automatisch veel minder terug naar foto’s op
je gsm.

Het boek is verdeeld in 12 hoofdstukken en toont een grote variëteit aan
foto’s gaande van landschappen,
grauwe flatgebouwen, wilde dieren,…
tot vuilnisbakken. Elk hoofdstuk heeft
een inleidende tekst, vrij poëtisch
geschreven door Dominique Maricq,
een auteur en vriend die samen met
mij bij Kuifje heeft gewerkt.

Facebook was goed voor het opstarten van het idee, maar het boek zal de
eeuwigdurende, tastbare herinnering
zijn van die periode.

Het boek werd uitgebracht in het
Frans en het Engels. Een 1ste druk van
7.000 exemplaren is reeds de deur uit.
Nu volgt er een derde herdruk eind
deze maand. Dan zit men aan 20.000
exemplaren. Het boek is beschikbaar
op https://viewfrommywindow.world,
alsook in de betere boekenwinkels in
België.

Als grafisch ontwerper heb ik natuurlijk de lay-out van het boek verzorgd
en heb ik in samenspraak met de
drukker het mooiste papier (Arctic
Volume White 150 gr - vernis offset)
voor mijn boek gekozen.

Het idee was om het boek te lanceren
tijdens de eindejaarsperiode omdat
we er toen ook van uitgingen dat
tegen dan de pandemie zou gedaan
zijn”.

Komt er een vervolg?
“Er zijn zeker nog voldoende foto’s en

verhalen voor een tweede boek. Door
de geweldige feedback op mijn eerste
boek, denk ik er zeker over na. Maar
dan wil ik dat het er anders uitziet.
Het volgende project is de organisatie
van een ‘rondtrekkende tentoonstelling’, die zal doorgaan in de belangrijkste wereldsteden van waar de
foto’s werden gepost. En we werken
ook verder aan onze officiële website
‘View from my window’....”

Barbara Duriau werkte gedurende 20-jaar voor Moulinsart/
Kuifje. Zo ontwierp ze in 2015
het Kuifje vliegtuig voor Brussels
Airlines. Dit project sprak haar
heel erg aan, daar ze zelf graag
reist. Ze is dan ook een echte
globetrotter. En zo besliste ze
om 2 jaar geleden naar Amsterdam te verhuizen en er als freelance grafisch ontwerper aan
de slag te gaan.
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NIEUWE COLLEGA

Febelgra
verwelkomt
Lenneke
Vorig jaar verlieten drie medewerkers
onze federatie wegens pensionering.
Het uitkijken naar en invullen van
vervanging is al een tijdje lopende, en
kreeg recent een vervolg.
Lenneke GOESSENS werd op 10
februari 2021 verwelkomd bij Febelgra
en doorloopt momenteel volop haar
introductie en opleidingsprogramma.
Zij komt onze ploeg versterken als
Marketing & Communication Assistant
en zal in hoofdzaak ondersteuning
bieden voor diverse taken op het vlak
van interne en externe communicatie. De verdere ontwikkeling van de
website en sociale media zijn hier
onderdeel van, net zoals het uitwerken van nieuwe projecten/events die
in verband staan met de Febelgra
dienstverlening aan de leden. Zij zal
dit doen in samenwerking met Ann
Kestens.

Lenneke is 22 jaar en genoot
opleidingen in Event & Project
Management aan de Arteveldehogeschool-Gent en in International
Business Management. Leuk om
weten is ook dat zij daarnaast een
Grafische Printmedia opleiding in
VISO Mariakerke volgde. Hierdoor
vormen het ‘instellen van een vellenpers’, ‘drukinkten mengen’, enz… voor
haar geen Babylonische taal.
Wij wensen Lenneke alvast veel
succes en een boeiende carrière als
ambassadrice van onze federatie!

Marc Vandenbroucke
General Manager

Contactgegevens
lenneke.goessens@febelgra.be
T. +32 2 680 06 63
M. +32 476 07 96 38
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Elke expert in
Adobe was ooit
een beginner
Volg een van de 30+ Adobe-opleidingen bij in het Adobe Authorized Training Center
van Lab9 Academy, en word een expert in beeldbewerking, experience design of
grafisch ontwerp.
Heb je al een goede basiskennis in een of meerdere Adobe-pakketten? Ook jij bent
welkom bij Lab9 Academy. Onze Adobe Certified Instructors leren je je technieken
perfectioneren of helpen je de stap te zetten van foto naar video, van illustratie naar
animatie of van 2D naar 3D.

Kies het type opleiding dat bij je past

Kalenderopleiding

Maatopleiding

Remote opleidingen

Klaar om ook een Adobe-expert te worden?
Surf naar lab9pro.be/academy
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SNELNIEUWS

Algemene
vergadering
Net zoals vorig jaar, zal ook deze
algemene vergadering virtueel
plaatsvinden.
23/03/2021 VANAF 17U.
Programma:
Algemene vergadering
Keynote Spreker:
Pieter Timmermans - VBO
De opname gebeurt vanuit de
VBO-webcast studio.

Febelgra i.s.m
Gegevensbeschermingsautoriteit
WEBINAR GDPR – PROJECT BOOST
9/03/2021 – VAN 9 TOT 12U.
De start van de GDPR – de nieuwe Europese privcacywetgeving – op 25 mei
2018 ligt al een tijdje achter ons. Het is dan ook belangrijk om deze wetgeving
nog eens onder de aandacht te brengen en na te gaan hoe het staat met jouw
bedrijf op het vak van GDPR-compliancy. Tijdens dit webinar zullen een aantal
sprekers het GDPR vraagstuk herhalen, zullen de resultaten van het project
Boost (instrumenten om GDPR-compliant te worden) worden toegelicht en tenslotte zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen.
Het gedetailleerde programma kan u terugvinden op onze website.
Inschrijven kan nog steeds via volgende link: www.hopin.com/events/gegevensbescherming-ik-maak-er-mijn-zaak-van-la-protection-des-donnees-j-en-faismon-affaire

Color
management:
de juiste kleur in
druk & print
16/03/2021 – VAN 9 TOT 10U30.
Spreker: Fons Put - VIGC
Sinds de start van het International
Color Consortium een kwarteeuw
geleden, is ‘Color Management’ niet
meer weg te denken uit de grafische
productie.
Vanaf opmaak tot druk & print worden kleurprofielen aangewend om tot
voorspelbare kleuren te komen.

In Memoriam
Guy Van Beeck (59), bestuurder van Grafilux Printing is op 9 februari 2021
overleden.
Wij bieden de familie en zijn collega’s onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Naast de overwegend positieve
ervaring zijn er ook aandachtspunten:
volg ik de drukstandaard ‘FOGRA39’
of schakel ik over op ‘FOGRA51’? Wat
als ik lak of vernis aanbreng? Hoe
gestandaardiseerd drukken op minder
kwalitatieve papiersoorten? Met het
webinar ‘Color management: de juiste
kleur in druk & print’ krijg je achtergrondinformatie en antwoorden op
deze pertinente vragen.
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U P D AT E C I J F E R S
Lonen en wedden

Bedienden PC 200

De gezondheidsindex voor de maand januari 2021 bedraagt 110,35.

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
november / december 2019. De indexatie per 01.01.2021 bedraagt
0,95%.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor januari 2021 bedraagt 107,86 en
situeert zich binnen de stabilisatieschijf 104,77 en 109,01. Bijgevolg
is er geen indexering in februari 2021.

RSZ-percentages vanaf 01.01.2021
ARBEIDERS

BEDIENDEN

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3
20 psl

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3

<10 psl

10-19 psl

20 psl

19,88

19,88

<10 psl

10-19 psl

Basisbijdragen

19,88

19,88

19,88

Overige bijdragen

11,10

12,79

12,84

5,53

7,22

7,27

Fondsen bestaanszekerheid

1,31

1,56

1,56

0,23

0,23

0,23

32,29

34,23

34,28

25,64

27,33

27,38

Totaal WG bijdragen

19,88

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

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.01.2021

1 PLOEG

Tijdslast 1

2 PLOEGEN

3 PLOEGEN

1,1995

19,95%

1,2912

29,12%

1,4990

49,90%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten

0,0253

2,53%

0,0261

2,61%

0,0261

2,61%

Sociale lasten

1,5304

53,04%

1,5304

53,04%

1,5304

53,04%

Totale sociale loonlast

1,8610

86,10%

2,0022

100,22%

2,3202

132,02%

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 01.01.2021
Tijdslast 1

1,2365

23,65%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten

0,0882

8,82%

Sociale lasten

1,3108

31,08%

Totale sociale loonlast

1,7090

70,90%

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

Loonindex
2016

2017
2018

01.01.2016

157,75

01.04.2016

156,07

01.08.2018

167,20

01.10.2019

09.05.2016

159,31

168,07

01.01.2020

01.01.2017

170,32

159,31

01.02.2020

173,68

08.05.2017

162,61

01.07.2020

172,89

01.01.2018

163,93

01.01.2021

172,94

2019
2020

2021

Papierindexen
Offset
houtvrij

Maco
houtvrij

Maco
houthoudend

31.01.2021

227,11

214,65

240,01

31.12.2020

235,92

215,12

240,01

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

Datum

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.

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

MultiDesign®
De beste keuze voor een elegante en
tijdloze uitstraling
Of u nu ontwerper bent, marketing
manager of werkzaam bent in
een sector waar branding en
bedrijfscommunicatie centraal
staan, MultiDesign® heeft alles wat
u verwacht van een kwalitatief
hoogwaardige papiersoort;
verkrijgbaar in twee tinten (white
en natural) en 4 oppervlakken
(Original, Smooth, Natural en Rough),
om de creatieve boodschap te
onderstrepen die u wilt overbrengen.
Een volledig aanbod van
gramgewichten van 90 tot en
met 400 g/m² en enveloppen,
digitale formaten, een uitstekende
bedrukbaarheid, consistent in
kwaliteit en ecologische kwalificaties.

MultiDesign® Rough – a paper with
character
Bebaarde mannen met een robuuste
uitstraling hebben de maatschappij
al lang veroverd. Onder het ruwe
oppervlak gaat vaak ook een
interessante persoonlijkheid schuil.
Met ons nieuwe premium papier
MultiDesign® Rough is het hetzelfde.
Het combineert het buitengewone
gevoel van een natuurlijk ruw
oppervlak met uitstekende druk
resultaten. De hoge opdikking van
1.5, de hoge stijfheid, zelfs bij lage
gramgewichten, en de aangename

witheid spreken voor MultiDesign®
Rough. De verscheidenheid aan
gramgewichten ondersteunen u om
een speciale haptische ervaring met
een sterk karakter voor uw premiumtoepassingen te creëren.
Wenst u een staal te ontvangen,
e-mail ons naar bemonstering.nl@
papyrus.com. Meer informatie vindt
u op onze website www.papyrus.
com/benl. Nog andere vragen?
Aarzel niet om ons te e-mailen via
info.be@papyrus.com of telefonisch
02 529 85 11.

MultiDesign®
g/m2

Segment

90 100 115 130 150 170 200 240 300 350 400

MultiDesign Rough NEW
®

MultiDesign® Original

Zo biedt MultiDesign opties voor een
oneindig aantal toepassingen.
®

MultiDesign® Original HPI
MultiDesign® Smooth
MultiDesign® Natural

First Impression werd gedrukt op MultiDesign® Rough White 130 g/m2.

MultiDesign® Rough
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Partners in creativity SERVICE SOUS LES FEUX D
OUTPLACEMENT - LA PRO
RECLASSEMENT PROFES
Depuis 2010, Febelgra offre à ses membres des "conseils en outplacement", et bien entendu à des conditions 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 reclassement du règlement général.

Offre

Febelgra propose un accompagnement du
ment professionnel dans les cas suivants :
Régime général avec une indemnité de
pour les travailleurs et les employés
Régime général avec prestations (pr
uniquement pour les travailleurs **
Régime particulier : uniquement pour les trav

** Chez Cefora, la plate-forme de formation
200, vous pouvez dans ces cas faire appel grat
à leurs services pour un accompagnem
reclassement professionnel pour vos employ
êtes en tant qu’employeur bien entendu toujo

