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Marc Vandenbroucke — General Manager 

Bij het schrijven van dit voorwoord is 
de zinderende WK wielrennen-week 
net achter de rug. 

Het zo verwachte sportief goud 
hebben we niet kunnen versieren. 
Maar dit moet zonder twijfel het 
grootste evenement tot nu toe 
geweest zijn post-corona. En meteen 
een écht volksfeest zoals in ‘normale’ 
tijden waarmee wij ons allen toch een 
beetje kampioen mogen voelen. Dat 
dit weer mogelijk is geworden, is direct 
of indirect altijd goed nieuws voor 
onze grafische sector. 

Op dit ogenblik werd ook de 
verlenging van een aantal 
economische corona-steun-
maatregelen bevestigd door de 
federale regering. De verlenging 

loopt tot 31 december 2021 en gaat 
o.m. over (i) de tijdelijke werkloosheid 
covid-19, (ii) het enkelvoudig 
overbruggingsrecht voor alle sectoren 
en (iii) het btw-tarief van 6% op 
hydroalcoholische gels en maskers. 
Alhoewel de herneming misschien 
laat veronderstellen dat deze 
steunmaatregelen in het najaar niet 
écht meer nodig (mogen) zijn, zijn wij 
als sectorfederatie tevreden met deze 
beslissingen. Zij vormen een extra 
buffer om terug te keren naar 100% 
activiteit en besparen onze bedrijven 
(cfr. tijdelijke werkloosheid) een pak 
administratieve rompslomp. 

Maar het is niet altijd en overal feest. 
Ondertussen blijven de energieprijzen 
de pan uit swingen en lijkt de 
problematiek van de grondstoffen 

zich zeker niet voor het jaareinde te 
normaliseren. Ook de vaststelling 
dat ruim 1 maand na de start van het 
schooljaar vele scholen nog steeds 
hun boeken niet geleverd krijgen, 
is niet echt een feest te noemen. 
Voor alle duidelijkheid: de grafische 
sector treft hier geen enkele schuld, 
maar wel een boekenleverancier in 
onderaanneming die de logistiek niet 
geklaard krijgt. 

Wij vinden dit spijtig voor alle 
belanghebbenden en indirect is het 
ook niet goed voor het imago van 
onze sector. 

Uit ‘protest’ presenteren wij u deze 
editie in boek cover vorm. 

Veel leesplezier! 

Feest
maar soms ook  

weer niet 

VO O R W O O R D
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CEO Alexis Bogaert 
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I N T E RV I E W

Papier en digitaal  
gaan hand in hand

Deze maand gingen we 
langs bij Drukkerij en 
Uitgeverij Die Keure in 
Brugge. We praatten er 
met CEO Alexis Bogaert 
over de invloeden van 
de corona-epidemie, 
de Digisprong en de 
papierschaarste op het 
onderwijsdrukwerk.

Die Keure wordt in 1942 opgericht als 
administratieve bestuursdrukkerij. 
Allerlei overheidsdrukwerk rolt er van 
de pers. 

“De logische evolutie was om naast 
het drukken van bestuurlijk drukwerk 
ook het uitgeven ervan inhouse 
te doen. Vanaf 1960 waren we dus 
een juridische uitgeverij. Een tiental 
jaren later werd dan de stap naar 
het educatief uitgeven gezet”, aldus 
Alexis. 

Drukkerij en uitgeverij
Vandaag is de uitgeverij opgedeeld in 
een educatieve en juridische afdeling. 
Die Keure Educatief focust op de 
leerplicht van kleuter tot secundair 
onderwijs en de juridische zijde 
eerder op het voortgezet onderwijs 
en de legal professionals. Denk maar 
aan het uitgeven van juridische 
tijdschriften, wetboeken, databases 
enz. Dan zijn er ook opleidingen als 
onderdeel van de uitgeverij. Hier 
wordt de content voortgebracht via 
sprekers. 

Ook de drukkerij evolueerde mee, 
zowel in functie van de uitgeverij als 
autonoom.

“De drukkerij focust zich vandaag, 
buiten het drukken van eigen 
uitgaven, op de high-end markt. 
We legden ons de voorbije jaren toe 
op het betere tijdschrift, catalogi- 

en boekenwerk, zowel op vlak van 
beeld als op vlak van de fysieke 
verschijningsvormen. Onze USP 
zit hem vooral in onze kwaliteit en 
service waardoor we momenteel 
in onze niche zowel op beeld- als 
afwerkingsvlak bij de absolute top 
horen. Onze thuismarkt is België maar 
onze klanten situeren zich intussen 
overal, van onze buurlanden tot 
de Verenigde Staten, Scandinavië, 
Australië, zelfs Japan en China. 
Gewoonweg wereldwijd”, licht  
Alexis toe. 

Dat Die Keure de drukkerij en 
uitgeverij onder één dak behoudt 
is een bewuste keuze, ook al zijn 
dit de dag van vandaag vaak twee 
verschillende entiteiten. Dit brengt 
als voordeel met zich mee dat men 
de mogelijkheid heeft op een aantal 
punten sneller te schakelen.

“Dankzij de samenhang tussen de 
twee hebben we een intern volume 
dat ons toestaat de markten op 
andere manieren te benaderen. 
Zonder intern volume vraag je je 
steeds af wat je morgen zal drukken. 
Die zorg hebben wij iets minder.  
Dat creëert ook de opportuniteit 
om complexere en langdurige 
projecten aan te nemen. Ook al duurt 
de ontwikkeling maanden voor de 
uitvoering, we hebben er de ruimte 
voor. Als je vulling voor de pers nodig 
hebt de dag erna, is dit moeilijker.  
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De uitdaging ligt hem in het evenwicht 
bewaren tussen beide business units 
en elke unit de eigen toekomst te 
laten bouwen zonder in de weg te 
staan van de andere.

Fuck, just do it!
De Corona-pandemie hakte er 
zwaar in in onze sector maar voor 
Die Keure Educatief bleef de schade 
beperkt. Het digitale lesgeven is al 
jaren geïntegreerd in het aanbod 
en de thuisscholing was enkel een 
kwestie van een versnelling hoger te 
schakelen. 

“Het verschil lag hem in het feit dat de 
leerlingen nu ook  in een digitale klas 
moesten zitten. Wij hadden al onze 
digitale platformen waar dagelijks 
heel wat leerlingen oefeningen en 
huiswerk konden maken. Dit waren er 
plots tien keer zoveel. Dus de grootste 
uitdaging was voorkomen dat het 
systeem crasht. De infrastructuur 
was er al en er diende voornamelijk 
capaciteit opgeschaald te worden, 
wat makkelijker is dan een nieuw 
systeem maken. Begrijp me niet 
verkeerd, eenvoudig was het ook 
niet. Beslissingen waar doorgaans 
maanden van brainstormen, ana-
lyseren en evalueren aan te pas 
komen moesten plots op een week tijd 
gebeuren. Dan denk je Fuck, just do 
it!”, lacht de CEO. 

De leerling als eindklant
Volgens Die Keure is er nog steeds 
een goed bewaard evenwicht tussen 
gedrukte en digitale leermaterialen. 
Jaarlijks rond de start van het 
schooljaar verschijnen talrijke 
krantenkoppen over de ‘te dure 
schoolboeken’. Het bedrijf maalt 
niet over het verdwijnen van gedrukt 
lesmateriaal en gelooft sterk in de 
toekomst ervan. Een grote misvatting 
vandaag is dat digitaal goedkoper is. 
Niets is minder waar. Bij digitaal moet 
er niet alleen een medium zijn (laptop, 
tablet, …) maar ook de infrastructuur. 
Er moet verbinding zijn, software, de 
gegevens moeten ergens bewaard 
worden, … In realiteit is dit een pak 
duurder. Het overschakelen is niet 
zomaar wat op je blad staat kopiëren 
naar het scherm maar echt op een 
andere manier aan de slag gaan met 
de content, ook als leerkracht.  

“Onze sterkte is dat we medium-
onafhankelijk zijn. Het maakt niet uit 
of we onze content uitgeven in een 
boek of online. Een optimale leerwinst 
primeert. Om te oefenen, taken te 
verdelen en leervolgsystemen te 
integreren is het digitale een goed 
medium maar voor het echte leren 
is een combinatie van beide nog 
steeds aangewezen. Het aanleren 
van fijne motoriek bijvoorbeeld, zoals 
leren schrijven, is nog altijd moeilijker 

digitaal. Ook kennis tot zich nemen 
gaat vaak beter met een papieren 
medium. Voor ons zit de grote kost 
dus niet in het drukken maar in het 
ontwerpen en vervaardigen van het 
lesmateriaal. De redactie weegt af 
welk middel waar in te zetten en hoe 
het beste resultaat te bekomen op 
leerlingenniveau.  Bij onze mensen 
geldt de regel dat ze niets mogen 
ontwerpen dat ze niet goed genoeg 
zouden vinden voor hun eigen 
kinderen. Uiteindelijk is de leerling 
voor ons de eindklant. Zelfs al wordt 
de factuur door anderen betaald.”

Papierschaarste
De boeken die op 1 september in de 
klassen lagen waren reeds maanden 
voordien gedrukt. Hierdoor is ook de 
huidige papierschaarste nog geen 
issue geweest. 

“Het gemak bij schoolboeken is dat 
er geen speciale papiersoorten nodig 
zijn. Voor onze high-end boeken is 
dit wel een groter probleem. Deze 
zijn made-to-order en vragen wel 
specifieke papiersoorten. Het kan dat 
we in de toekomst nog problemen 
zullen ervaren door de schaarste, 
maar op dit moment nog niet.” 
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M I L I E U

Duurzaamheid  
in de grafische sector

De perceptie is dat de 
grafische sector geen 
schoolvoorbeeld is van 
duurzaamheid. Toch 
maakt de sector werk van 
zijn milieu-impact en voor 
sommige van onze leden is 
het zelfs hun handelsmerk 
geworden. 

Leveranciers van printmachines 
hergebruiken materialen bij het 
ontwerpen van nieuwe producten. 
In de jaren 90 werd de WEEE-richtlijn 
(Waste Electrical and Electronic 
Equipment) ingevoerd. Deze Europese 
richtlijn reguleert de inzameling 
en recycling van de afvalstroom 
waaronder grote printers.

De ERPC (European Paper Recycling 
Council) meldt dat de Euro pese 
Papierwaardeketen zijn voor op-
gesteld doel van 74% op het vlak van 
gerecycleerd papier heeft bereikt in 
2020. Concreet wil dit zeggen dat 
73,9% van alle verbruikte papier in 
Europa gerecycleerd werd in 2020, 
een toename van 40% sinds 20 jaar 
geleden. 

Duurzaamheid is dan ook alom 
vertegenwoordigd in de grafische 
sector. Men beseft dat dit één van de 
bouwstenen is om in de toekomst te 
investeren.

In dit artikel zetten we een paar van 
de ‘duurzame’ initiatieven van onze 
drukkers op een rijtje.

Intern:
• gerecycleerd papier wordt 

de standaard en niet meer 
aangeboden als alternatief;

• FSC en PEFC certificatie en/of het 
Blaue Engel-label;

• Standaard a-kwaliteit maco papier-
soorten zijn ecs-chloorvrij gebleekt;

• gebruik van groene grondstoffen 
zoals vegetale inkten, vrij van 
minerale oliën;

• drukken gebeurt 100% C02 neutraal;
• het papier is afkomstig uit 

Europa, zo vermijden wij nodeloze 
transporten;

• recyclage van afvalpapier en alle 
chemische stoffen en solventen;

• groeperen van levering van 
druk werk;

• 100% recyclage en slim gebruik 
van overschotten; zie Redopapers;

• plaatsing van zonnepanelen op 
dak en werken met 100% groene 
energie;

• digitaal printen van kleinere 
oplages;

• aluminium offset-platen laten 
recycleren tot nieuwe;

• drukplaten worden chemieloos 
ontwikkeld;
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• energiezuinige VRV-installaties 
met warmterecuperatie, 
hergebruiken van de restwarmte 
van onze drukpersen om ons 
gebouw te verwarmen;

• drukpersen met inline controles en 
automatische bijsturing;

• energiebesparende ledver-
lichting aangestuurd door 
bewegings sensoren;

• verpakken met zo weinig mogelijk 
grondstoffen;

• een centraal compressorsysteem 
voorzien, zodat we minder energie 
verbruiken;

• gescheiden afwateringssystemen 
voor riolering en hemelwater.

Personeel:
• ambitieus fietsbeleid; elektrische 

fietsen ter beschikking stellen;
• elektrische bedrijfswagens en 

bestelwagens op aardgas;
• echte glazen aan de 

drinkfonteinen in plaats van 
weg werp bekertjes;

• veilig en ergonomisch houden/
maken van de werkplek.

Extern:
• investeren in lokale natuurpunten 

en partner van Natuurpunt;
• milieubeleid volgens de ISO 

14001-norm;
• Voka charter – Duurzaam 

ondernemen;
• EcoVadis goud;
• jaarlijks duurzaamheidsverslag;

• aanstellen milieucoördinator;
• intensief werken rond de SDG’s.

Hier bovenop produceren de 
verpakkingsdrukkerijen ook nog 
‘duurzame’ verpakkingen. Dit zijn 
verpakkingen die zo min mogelijk 
impact hebben op het milieu, zonder 
dat ze daarbij de kwaliteit van het 
verpakte product in het gedrang 
brengt. En men tracht de consument 
te motiveren om beter te gaan 
sorteren.

Kan de grafische sector nog verder 
verduurzamen?
We stelden de vraag aan Wim Melis 
Van Climate Neutral Group.

Is duurzaamheid in de grafische 
sector moeilijk te bereiken? De vraag 
stellen is haar beantwoorden. Het 
onderwerp werd geruime tijd uit de 
weg gegaan door velen onder ons.  
Of het nu uit vrees was om niet te 
kunnen voldoen of dat er in vester-
ingen nodig waren, eenieder had wel 
zijn of haar redenen. Vandaag de dag 
zijn duurzaamheid en klimaat echter 
niet meer weg te denken. Elke sector, 
elk bedrijf, elke ondernemer, elke 
consument weet dat het nu tijd is voor 
actie. Rest enkel nog de vraag welke 
acties je kunt ondernemen.

De theorie in drie stappen
1. Laten we starten met een 

stukje theorie. Het welgekende 

gezegde ‘Meten is weten’ is 
ook hier aan de orde, want de 
eerste stap is het berekenen van 
de CO₂-voetafdruk. Die kun je 
berekenen op het niveau van een 
organisatie (a), een product (b) of 
een dienst (c). 
• (a) Kijken we naar de 

organisatie dan geeft de 
voetafdruk inzicht in de 
vorm van verschillende 
scopes. In Scope 1 vallen 
de directe emissies van 
bronnen in eigendom of 
onder beheer van je bedrijf. 
Scope 2 omvat de indirecte 
emissies, zoals de opwekking 
van gekochte elektriciteit, 
stoom, verwarming en koeling 
die door je onderneming 
worden verbruikt. Ook wordt 
zakelijk reizen, denk aan 
lease auto’s en vliegen, en 
woon-werkverkeer mee ge-
nomen in de voetafdruk 
van een organisatie. Dit zijn 
in directe Scope 3 emissies 
maar zijn direct beïnvloedbaar 
door de organisatie. 

• (b) en (c) Gaan we op het 
niveau van een product of 
dienst kijken, dan komen we 
bij de rest van de Scope 3 
emissies terecht. Hier vallen 
alle andere indirecte emissies 
onder die plaatsvinden in 
de keten, zowel ‘upstream’ 
(voor het verbruik, zoals 
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grondstoffen, productie en 
distributie) als ‘downstream’ 
(tijdens en na het gebruik).

2. De CO₂-voetafdruk vormt de 
basis voor een reductieplan. 
Want de belangrijkste stap in 
het duurzaamheidstraject is het 
vermijden en verminderen van de 
CO₂-uitstoot. Daarmee draag je 
met je bedrijf bij aan het behalen 
van de doelstellingen van het 
klimaatakkoord. 

3. De derde stap is de compensatie 
of offsetting van je resterende 
uitstoot. Hoe graag we het 
ook zouden willen, momenteel 
bestaat de technologie nog niet 
om helemaal geen CO-uitstoot 
te hebben. We kunnen wél de 
resterende uitstoot compenseren. 
Dat kan door ‘carbon credits’ van 
gecertificeerde compensatie-
projecten aan te kopen, die elders 
op de wereld de CO₂-uitstoot 
verminderen, beëindigen of 
langdurig opslaan. Bijvoorbeeld 
door het gebruik van biogas of 
door via landbouw CO2 vast te 
leggen in de bodem.

Hoe werkt dit praktisch voor de 
grafische sector?
De CO₂- footprint van drukwerk 
bestaat uit de volgende opbouw: 
papier 76%, machinegebruik 12,5%, 
transport 6%, platen 5% en inkt 
0,5%. De CO₂ emissie van 1.000 gram 
drukwerk is 1,9 ton. Hoe krijg je dit 

naar beneden? 

Richt allereerst je ogen op het 
papier dat je aankoopt. Ga voor 
gerecycleerd papier of minstens 
duurzaam geproduceerd papier. 
Bekijk vervolgens het verbruik van 
je machines en houd rekening met 
het energieverbruik bij aankoop 
van nieuwe toestellen. Vraag je 
transporteur of hij gebruik maakt van 
biofuel of elektrische voertuigen en 
koop duurzame platen en inkt aan. 
Deze acties hebben impact in je 
Scope 3. 

Wat kun je in Scope 1 en 2 doen? 
Enkele praktische voorbeelden:
• installatie van zonnepanelen 

en led-verlichting met 
bewegingssensoren;

• aankoop van groene stroom;
• elektrificatie van het wagenpark 

en stimulatie van openbaar 
vervoer, fiets en carpool;

• installatie van tijdschakelaars;
• installatie van een warmtepomp;
• infrarood verwarming;
• vermindering van het verbruik 

van grond- en hulpstoffen 
door in de ontwerpfase 
duur zaamheidsaspecten direct 
mee te nemen;

• minder belastende processen en 
technieken gebruiken.

Deze bijdrage werd geschreven door 
Climate Neutral Group (CNG), een 

onderneming die organisaties helpt 
impact te maken door hun CO2-
uitstoot omlaag te brengen. CNG 
werd opgericht in 2002 en heeft 
veel expertise op het gebied van 
voetafdrukken, reductiestrategieën 
en compensatiemogelijkheden. 
Daarnaast biedt CNG de mogelijk-
heid van een keurmerk aan om 
je organisatie, product of dienst 
klimaat neutraal te laten certificeren. 
Zo kun je verantwoord en transparant 
aan je klanten tonen welke stappen 
je bedrijf onderneemt om te verduur-
zamen en zo klimaat verandering 
tegen te gaan. 

Wil je ook aan de slag om je bedrijf  
te verduurzamen? Neem dan contact 
op met Willem Melis via  
willem.melis@climateneutralgroup.com

We kunnen dan ook besluiten dat 
‘onze drukkerijen’ al heel ver staan op 
het vlak van duurzaamheid.

Het is dan ook niet voor niets dat 
Drukkerij Van der Poorten, één van 
onze leden ‘Klimaatambassadeur 
2020’ werd.

Voor sommige  
van onze leden is 
duurzaamheid zelfs 
hun handelsmerk 
geworden
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AC T UA

Situatie van de hout-,  
papier- en grafische sector  
in het voorjaar 2021

De NBB en het VBO coör-
dineren samen met de 
diverse federaties van 
ondernemingen en zelfs-
tandigen (in het bijzon-
der BECI, UNIZO, UWE 
en VOKA) een wekelijkse 
enquête om de impact van 
de coronacrisis op onder 
meer onze sector na te 
gaan. De volgende resul-
taten komen uit het voor-
jaar 2021 en worden ver-
geleken met de resultaten 
van dezelfde enquête 
uitgevoerd in 2020.

Sterke omzetdaling in de hout-, 
papier- en grafische sector 
(cfr. tabel)
De informatie- en communicatie-
sector met o.a. de uitgeverijen 
tekenen in april een omzetverlies 
van 4% op. Dit betekent een 
significante verbetering ten opzichte 
van september, toen de sector 
aankeek tegen een omzet afname 
van 21%. Naargelang van de sub-
sector kunnen evenwel verschillende 
tendensen worden vastgesteld: 
• De mediabedrijven kijken in 

2020 aan tegen een gemiddelde 
daling van 10 tot 20% van de 

advertentie-inkomsten. De 
uit geverijen, en in het bijzonder de 
kranten- en tijdschriftengroepen, 
kunnen evenwel profiteren van 
een sterke groei van het aantal 
(digitale) lezersabonnementen, 
wat het verlies aan advertentie-
inkomsten verzacht. Wereldwijd 
geeft de bevolking de voorkeur 
aan de mainstreammedia om zich 
te informeren over de corona-
pandemie, wat de krantenverkoop 
een stevig duwtje in de rug 
heeft gegeven. De toegenomen 
vrije tijd door de coronacrisis 
deed burgers ook sneller naar 
een tijdschrift grijpen. De grote 
uitdaging voor de kranten- en 
tijdschriftenuitgeverijen zal er 
nu in bestaan de toestroom aan 
nieuwe lezers te behouden in een 
‘normale’ wereld. 

• Een sector die heel zwaar lijdt 
onder de gedaalde advertentie-

inkomsten, zijn de uitgeverijen en 
de drukkerijen die afhankelijk zijn 
van reclamedrukwerk en lokale 
advertenties. 

• De boekenmarkt weet zich in 
deze crisistijd relatief beter 
staande te houden. Dit wordt 
grotendeels verklaard door 
de forse omzetstijging van de 
onlineverkoop. Hier wordt men 
evenwel geconfronteerd met de 
limieten van de vrije markt. De 
fysieke boekenverkoop daar en-
tegen leidt omzetverlies door 
de verstrengde lockdown en de 
afwezigheid van de jaarlijkse 
boekenbeurs, een belangrijk 
promotieplatform. 

De hout- en papierbedrijven en 
drukkerijen zien hun omzetverlies 
sinds maart voorzichtig verkleinen na 
een forse daling van 18% in februari. 
De sector klokt eind april af op 12% 

 Tabel Impact op de omzet per industrie in % (t.o.v. zelfde periode vorig jaar)

22/9 20/10 10/11 8/12 12/1 9/2 16/3 20/4

Accommodatie en voeding diensten activiteiten -39 -65 -66 -78 -70 -69 -78 -67

Bouw -9 -9 -9 -7 -10 -7 -5 -5

Informatie en Communicatie -21 -8 -13 -4 -8 -5 -4 -4

Productie van voeding -9 -11 -12 -9 -18 -12 -9 -16

Productie van meubelen -19 -1 -7 -3 -2 -9 -2 -2

Productie van farmaceutische en chemische producten -10 -11 -8 -10 -5 -1 -6 -3

Productie van textiel, kleding en schoenen -4 -7 -19 -10 -12 -12 -10 -10

Productie van hout en papier producten, en drukken -6 -15 -14 -10 -4 -18 -16 -12

Retail verkoop (voeding) -11 -1 -9 1 -1 -1 3 1

Retail verkoop (niet-voeding) -16 -19 -51 -24 -7 -7 -16 -23

Groothandel -8 -15 -19 -15 -9 -6 -3 -2

België -14 -14 -17 -14 -12 -10 -9 -10

Bronnen: BECI, Boerenbond, NSZ, UNIZO, UWE, VBO, VOKA, NBB
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omzetverlies. We kunnen dan ook 
besluiten dat de sector zich geleidelijk 
aan herstelt.

De sector presteert hiermee minder 
goed dan het gemiddelde van de 
Belgische economie.

Redenen voor de omzetdaling 
De reden die de bevraagde onder-
nemingen in beide sectoren het 
vaakst aanhalen, is de zwakke vraag 
en bijgevolg de gedaalde verkoop. 

Ook verwacht de overgrote meerder-
heid dat bepaalde volumes in het 
post-coronatijdperk niet meer zullen 
worden gehaald als gevolg van 
de versnelde digitalisering, minder 
advertising en meer e-commerce.

Een kleiner, maar niet te verwaarlozen 
aandeel van de hout-, papier- en 
grafische sector kampt bovendien 
ook met een verbod van bepaalde 
bedrijfsactiviteiten en de moeilijkheid 
om geschikt personeel te vinden. De 
liquiditeitsproblemen voor de hout-, 
papier- en grafische bedrijven komen 
minder prominent naar voren. 

Tijdelijke werkloosheid 
In de hout-, papier-en grafische sector 
ligt het aandeel tijdelijke werklozen 
met 10% boven het Belgische 
ge middel de (8%). Door de aard van 
zijn activiteiten heeft deze sector 
minder de moge lijk heid een beroep te 
doen op telewerk. 

De informatie- en communicatiesector 
leent zich daarentegen heel goed 
voor telewerk, waardoor hier de 
tijdelijke economische werkloosheid 
slechts 2% bedraagt.

Daling aantal werknemers 
Voor de hout-, papier- en grafische 
sector wordt een verdere afname van 
het aantal arbeidsplaatsen met 2% 
geraamd in 2021, terwijl het tij in de 
informatie- en communicatiesector 
geleidelijk zou kunnen keren.

Investeringen in 2021 en 2022 
In de informatie- en communicatie-
sector, waartoe de uitgeverijen 
behoren, zouden de investeringen 
met 15% worden teruggeschroefd. 
Onder meer door de veranderende 
arbeidsprocessen (het toegenomen 
telewerk), wat de behoefte aan 
kantoorgebouwen en -inrichting doet 
afnemen. Voor de hout-, papier- en 
grafische sector spreekt men zelfs 
over 32%. Een zorgwekkend signaal 
is dat de investeringsintenties in de 
hout-, papier- en grafische sector in 
2022 nog steeds 24% lager uitvallen. 

Faillissementsrisico 
In de hout-, papier- en grafische 
sector, is het risico op een faillisse ment 
tegenover de enquête van 16 maart 
afgenomen, maar het risico ligt met 9% 
hoger dan begin dit jaar en overstijgt 
ook het Belgische gemiddelde (8%). 
De informatie- en commu nicatie sector 
laat in april een faillissementsrisico van 
8% op tekenen. Veel bedrijven steunen 
nog op (tijdelijke) verheidsmaatregelen 
die ont slagen en/of faillissementen 
ver mijden. Deze steunmaatregelen 
zullen evenwel stelselmatig worden 
uit gedoofd.

Conjunctuurcurve voor de grafische 
sector 
De conjunctuurachteruitgang in het 
vierde kwartaal van 2020 was nog 
merkbaar in januari 2021. Maar er 
trad geleidelijk een kentering op 
in de maanden nadien (februari-
april). Hoofdzakelijk door de buiten-
landse orders, wat een op waart se 
impuls gaf aan de verkoop prijzen 
en ook de vraag- en werkgelegen-
heids vooruitzichten voorzichtig 
deed opleven. Eind Q3/2021 kende 
een relatieve boost (ondanks de 
zomerreces) en we kunnen afsluiten 
met positieve vooruitzichten voor 
Q4/2021. Een periode waarin 
traditioneel gezien de vraag naar 
drukwerk goed is.

Wie graag het volledig  
rapport wenst na te lezen,  
kan deze aanvragen bij  
ann.kestens@febelgra.be
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S O C I A A L

Kosten eigen aan werkgever: 
overzicht

(1)  Officieel betekent dit “voorafgaande beslissing in fiscale zaken”. De Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken van de Federale 
Overheidsdienst Financiën (DVB) zal de aanvrager meer rechtszekerheid garanderen voor een toekomstige verrichting.

(2)  Werknemers die zich verplicht min. 4 opeenvolgende uren verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van de sanitaire en andere faciliteiten 
zoals wasplaatsen, refters, enz.

 Tabel Vergelijkende onkostentabel sociale en fiscale behandeling

TYPE KOSTEN Fiscaal RSZ

Representatiekosten
(kleine geschenken, deelname aan 
professionele evenementen, enz.)

Altijd op basis van een fiscale ruling 
(1) EN afhankelijk van de functie/
categorie van de werknemer

De RSZ voorziet geen forfaitaire representatie-
kosten. Bovendien is de RSZ niet gebonden door 
de fiscale ruling.
Het is dus belangrijk dergelijke terugbetalingen 
schriftelijk vast te leggen bv. in een policy

Woon-werkverplaatsingen en 
beroepsverplaatsingen met de 
auto

Vrijstelling tot een bedrag van 420 
EUR per jaar

0,3707 EUR/km op voorwaarde dat:
• De auto geen eigendom is van de werkgever of 

door hem gefinancierd wordt.
• Alles inbegrepen is in de forfaits: onderhoud, 

benzine, enz.

Woon-werkverplaatsingen en 
beroepsverplaatsingen met de 
fiets of de speed pedelec

0,24 EUR/km 0,24 €/km op voorwaarde dat de fiets of de 
speeds pedelec geen eigendom zijn van de 
werkgever.

Baankosten voor niet-sedentaire 
werknemers (2): afwezigheid van 
faciliteiten

17,41 EUR/dag met een maande-
lijkse max. van 278,56 EUR voor 
dienstverplaatsingen in België of 
fiscale ruling

10 EUR/dag

Baankosten voor niet-sedentaire 
werknemers: maaltijd

17,41 EUR/dag met een maande-
lijkse max. van 278,56 EUR voor 
dienstverplaatsingen in België of 
fiscale ruling

7 EUR/dag

Verblijfskosten in België 17,41 EUR/dag met een maande-
lijkse max. van 278,56 EUR voor 
dienstverplaatsingen in België.
Nachttoeslag : 130,57 EUR/nacht

35 EUR/nacht op voorwaarde dat :
• De werknemer voor de nacht niet naar huis kan 

omdat de werkplaats te ver verwijderd is;
• Dat bedrag de kosten dekt van avondmaal, 

logies en ontbijt.

In onze vorige editie 
deelden wij u mee dat 
het bedrag van de kosten 
eigen aan werkgever 
vanaf 2022 op de fiscale 
fiche moet staan.

Deze maand zullen we het hebben 
over de terugbetaling van de kosten. 
Welke kosten worden door de RSZ 
aanvaard? Zijn diezelfde bedragen 
aanvaardbaar voor de fiscus? Welke 
verhogingen werden aanvaard in 
het kader van de Coronacrisis en tot 
wanneer lopen deze regelingen? 

Wij sommen ze voor u op!
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Wat kan Febelgra voor u betekenen? 
U betaalt reeds lange tijd kosten terug op forfaitaire basis en u heeft nog geen fiscale ruling? Of u denkt er een forfaitaire 
kosten toe te kennen aan een bepaalde categorie werknemers?

Wij helpen u graag bij het opmaken en het aanvragen van een fiscale ruling!

Dienstreizen naar het buitenland 37,18 EUR/dag of vastgestelde 
forfaitaire vergoeding per land

Forfaitaire bedragen afhankelijk van het land van 
de dienstreis, met onderscheid tussen:
• Max. 30 kalenderdagen
• > dan 30 opeenvolgende kalenderdagen
Op voorwaarde dat het loon dat de werknemer 
ontvangt voor die dagen onderworpen is aan de 
Belgische belastingen.
Opmerking:
Als de werkgever de kosten van de maaltijden en 
andere kleine uitgaven ten laste neemt bovenop 
de toekenning van de forfaitaire bedragen dan 
moeten zij als volgt verminderd worden:
• -15% voor het ontbijt
• -35% voor het middagmaal
• -45% voor het avondmaal
• -5% voor kleine uitgaven

Bureaukosten: werknemers 
die occasioneel of structureel 
telewerken

129,48 EUR per maand
Maar werd verhoogd tot max. 
144,31 EUR van april tot en met 
september 2021 (coronamaatregel)

129,48 EUR per maand
Maar werd verhoogd tot max. 144,31 EUR  
van april tot en met september 2021  
(coronamaatregel)

Internetverbinding  
(incl. abonnement)

20 EUR/maand 20 EUR/maand

Aankoop PC  
(incl. randapparatuur en software)

20 EUR/maand 20 EUR/maand

Bureaukosten: 
huisarbeiders of telewerkers

Fiscale ruling 10% van het brutoloon beperkt tot het deel dat 
betrekking heeft op de thuis geleverde prestaties 
of op het telewerk

Kosten verbonden aan de auto:
Garage 

Parking

Car-wash

De Dienst Voorafgaande 
Beslissingen volgt vaak de 
beslissing van de RSZ

50 EUR/maand op voorwaarde dat:
Het voertuig voornamelijk voor beroepsdoeleinden 
gebruikt wordt; De werkgever eist dat het voertuig 
in een garage staat voor de veiligheid van het 
voertuig of de inhoud ervan. Het maakt niet uit of 
de werknemer eigenaar is van de garage of niet.

15 EUR/maand op voorwaarde dat: 
Het voertuig voornamelijk voor beroepsdoeleinden 
gebruikt wordt; De werknemer regelmatig kleine 
parkeerbedragen moet betalen.

15 EUR/maand op voorwaarde dat: Het voertuig 
voornamelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt 
wordt; De aard van de functie een voertuig in 
onberispelijke staat vereist.

Arbeidsgereedschap Fiscale ruling 1,25 EUR/dag op voorwaarde dat de werknemer 
zijn eigen arbeidsgereedschap gebruikt.

Aankoop van werkkledij Fiscale ruling 1,74 EUR/dag:
Het gaat om werkkledij die door de werkgever 
wordt opgelegd en die niet als gewone stads-of 
vrijetijdskledij kan worden gedragen.

Onderhoud van werkkledij Fiscale ruling 1,74 EUR/dag:
Het gaat om werkkledij die door de werkgever 
wordt opgelegd en die niet als gewone stads-of 
vrijetijdskledij kan worden gedragen.

Onderhoud en slijtage van kledij Fiscale ruling 0,84 EUR/dag:
Het betreft kledij dat veelvuldig gewassen moet 
worden wegens de vuile werkomstandigheden.

TYPE KOSTEN Fiscaal RSZ



First Impression

14

B E U R S

Fespa Global  
Print Expo 2021 
RAI Amsterdam

Binnen ongeveer een 
week is het weer zover. 
Dan gaat de FESPA Global 
Print Expo van start van 
12 tot 15 oktober in de RAI 
Amsterdam.

FESPA Global Print Expo 2021 is 
Europa's grootste internationale 
printbeurs. Honderden exposanten 
zullen er hun nieuwste innovaties 
en productlanceringen presenteren 
voor de digitale en zeefdruksector 
voor grafische toepassingen, beweg-
wijzering, decoraties, verpakkingen, 
industriële en textiele toepassingen. 
De bezoekers kunnen er kennis delen, 
nieuwe trends ontdekken, in vesteren 
in nieuwe machines of verbruiks-
artikelen en de verschillende toe-
passingen ontdekken die kleur tot 
leven brengen.

Global Print Expo vindt plaats op 
dezelfde locatie als European Signage 
Expo.

Als Febelgra-lid krijgt u GRATIS 
TOEGANG tot deze expo door zich 
vooraf te registreren en de code 
ACN03 in te geven op volgende 
link: www.fespaglobalprintexpo.
com/why-visit/registration/club-
fespa-members-only U krijgt dan 
automatisch ook toegang tot CLUB 
FESPA, waar u collega-drukkers kan 
ontmoeten. 

Maak kennis met de FESPA Belgium 
delegatie. 

Breng ons zeker een bezoek op 
stand 1-H173 en we bezorgen je alle 
informatie over onze missie.

Over Fespa belgium
Fespa verbindt de wereldwijde 
print gemeenschap via ons netwerk 
van nationale Verenigingen en nu 
wereldwijd via FESPA Direct. Krijg 
toegang tot waardevolle industrie 
bronnen & netwerkmogelijkheden.

Voordelen membership
• nieuwste informatie uit de Print & 

Sign via 2 wekelijkse nieuwsbrief;
• je ontvangt het Fespa Label als 

erkend sign/print bedrijf;
• je maakt deel uit van een 

community en een sterk netwerk;
• je krijgt toegang tot alle Fespa 

Belgium activiteiten.

www.fespa.be 
meer informatie: info@fespa.be
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ARLON
STERK MET VINYL

Antalis biedt het volledige assortiment van 
Arlon’s bedrukbare producten. 

De uitmuntende technologieën, zoals X-Scape 

Technology® en FLITE Technology®, zorgen ervoor 

dat de producten ervaren worden als de gemakke-

lijkst aan te brengen in de markt. 

Voor zowel fleet marketing als car wraps, interi-

eur & exterieur gevelbekleding tot commerciële 

sign-toepassingen: Arlon biedt eenvoudige oplos-

singen. Nu verkrijgbaar bij Antalis.

antalis.be

NIEUW BIJ ANTALIS

AWARDS 2020

EUROPEAN DIGITAL PRESS
ASSOCIATION

AWARDS 2020

EUROPEAN DIGITAL PRESS
ASSOCIATION

“Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam … “

Wacht jij op de lente om 
MultiPress te ontdekken?
Nee toch? Nu is hét moment om te starten met de beste 
business software voor sign en large format bedrijven!

Want dat is MultiPress: 

• Berekent haarscherp en razendsnel de productietijd en juiste 
kostprijs van al je orders

• Stuurt je volledige planning aan, voor productie, afwerking, 
materialen, levering, installatie en montage

• Biedt je steeds volledige controle over je business met 
slimme rapporten en interactieve dashboards  

Stel jij professionalisering nog langer uit? Nee toch?  
Reageer NU, en ontvang een fijne verrassing. Wij brengen 
(FESPA) Amsterdam naar je toe! 
www.multipress.biz/fi-fespa

In 2019 en 2020 bekroond als de 
beste print MIS/ERP-software voor 

sign-bedrijven.
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S I G N 2 C O M

Fespa Belgium  
met een positief klimaat  
op Sign2com
Elkaar een hand geven, 
visitekaartjes uitwisselen, 
in elkaars ogen kijken en 
een tof gesprek aangaan. 
Wat een fantastisch 
gevoel was het terug om 
een beurs te beleven.

Een heel positieve vibe
Het was echt genieten op Sign2com. 
Een heel positieve vibe en veel 
enthousiasme. Ons vak is en blijft 
een ambacht en je merkt dat deze 
ambacht nog steeds heel populair 
is. We konden zelfs jonge starters 

ontmoeten die de drive vinden om in 
onze sector van start te gaan. 

We ontdekten ook dat het lokaal 
handelen toch wel in de lift zit. Een 
beetje back2basic. Veel specialisten 
in hun vak op sign2com.

Op onze stand konden we heel wat 
enthousiaste contacten ontvangen. 
Heel wat mensen waren dan ook ten 
volle overtuigd dat behoren tot de 
Fespa familie een echte meerwaarde 
voor hen kan betekenen. We konden 
een 60-tal warme leads noteren en 
directe inschrijving van een 15-tal 
nieuwe leden, ook enkele nieuwe 
sponsors kunnen wij verwelkomen.  
Nieuwe leden groeien

Je voelt de veerkracht in de print- 
en signwereld. Daarover ging het 
ook ten volle in het businessdebat 

"Veerkracht in de Belgische print- en 
signsector." 

Er kwamen heel wat interessante 
topics naar boven. We hebben een 
dynamische industrie en daarvoor zijn 
mensen nodig, vakmensen. Bedrijven 
beseffen dan ook ten volle dat inves-
teren in menselijk kapitaal een heel 
belangrijke factor is. Daarnaast kwam 
ook het verder focussen op automati-
satie sterk aan bod. Veerkracht in de 
Belgische print- en signsector

Sign2com is en blijft een succesvolle 
beurs. We willen vanuit Fespa 
Belgium dan ook een woord van 
dank benoemen aan de Sign2com 
organisatie. Dikke pluim voor jullie 
inzet en heel knappe organisatie. 

We kijken allen uit naar de volgende 
Sign2com.

Bezoek ons op Fespa Amsterdam  
12-15 oktober Stand 1-H173
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Ook lid worden van de Fespa familie? 
www.fespa.be
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AC T I V I T E I T E N

Verslag  
PrintBar

Op 9 september kwamen uit alle 
hoeken van Vlaanderen Febelgra-
leden afgezakt voor de eerste  
PrintBar editie. 

Na een warme ontvangst nam de gids 
ons mee doorheen het eclectische 
landschap van het park voor een 
exclusieve rondleiding. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd het Kasteel 
van Beervelde gesloopt om plaats 
te maken voor een modernere en 
comfortabele villa. Enkel de kelders 
bleven bewaard. In die kelder gaf 
Graaf Charles de Kerchove de 
Denterghem in 1966 kunstenaar 
Raveel de opdracht om de wanden te 
beschilderen, dit om voor zijn zonen 
een recreatieruimte te creëren waar 
ze vrienden en kennissen konden 
ontvangen. 

Het was Raveels opzet om de 
bezoeker actief te laten deelnemen 
aan de kunst door de gehele 

keldergangen te gebruiken. Hij 
integreerde optische illusies, zoals het 
schilderen van een nieuwe plint op de 
muur en het gebruik van spiegels, om 
de indruk te wekken dat de gangen 
ruimer zijn dan in werkelijkheid. 
Daarnaast moest men ook vanuit 
gelijk welke plaats in de gang een 
fragment van het domein kunnen 
waarnemen, om een harmonieus 
geheel te vormen.

Na de rondleiding openden Marc 
Vandenbroucke, General Manager,  
en Guy De Blieck, voorzitter van de 
Raad van Bestuur Oost-Vlaanderen, 
het buffet met een korte speech.  
In de charmante sferen van het 
koetshuis en de ondergaande zon, 
sloten we de avond af met een 
gezellig netwerkmoment. 

We kunnen spreken van een meer dan 
geslaagde start en kijken uit naar de 
toekomstige PrintBars. 

Op 16 september nam een 
persoonlijke gids 40 Febelgra-leden 
mee naar het land van het goede 
leven. 

Midden in de Westhoek, op een 
steenworp van Tyne Cot Cemetry, 
doken we het museum in van 
De Oude Kaasmakerij. Tijdens 
een korte rondleiding werden we 
ondergedompeld in de rijke traditie 
van het kaasmaken op een boeiende 
en interactieve manier. Vervolgens 
kregen we in combinatie met 5 
kleppers van kazen, vier West-
Vlaamse monumentale bieren te 
proeven. Na de aftrap door het 
huismerk Passendale Bier, passeerden 
ook het Poperings Hommelbier en Le 
Fort Triple de revue en sloten we af 

met abdijbier St. Bernardus. Onder de 
interessante en ludieke begeleiding 
van de gids, leerden we de bieren 
koppelen aan de Passendale 
Kaas, Cailladoux, de Cremeux de 
Bourgogne, St. Augur en Fronterien 
kazen.

De kersverse voorzitter van de Raad 
van Bestuur West-Vlaanderen, Tom 
Deschildre, bedankte iedereen voor 
zijn komst en zo werd het tweede 
deel van de avond ingezet. Na 
verscheidende hapjes volgde het 
buffet en na het dessert sloten we de 
gezellige en leerrijke avond af.

Alweer een editie om tevreden op 
terug te kijken en alweer een reden 
om uit te kijken naar de volgende.

09
09

16
09
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AC T I V I T E I T E N

Printbar
 Wallonië-Brussel
 21/10/2021 van 18u15

Locatie: Gudule Winery Brussels - 
Dieudonné Lefèvrestraat 37 Atelier 
37.8, 1020 Brussel

Voor de derde editie van PrintBar 
brengen we een bezoekje aan ‘Gudule 
Winery Brussels’ van wijnbouwer 
Thierry Lejeune (ex-drukker).

De Gudule wijnen, genoemd naar 
de beschermheilige Goedele, zijn 
biowijnen die geproduceerd worden in 
de wijnkelder, hartje stad.

Tijdens de rondleiding (FR) zal het 
volledige productieproces worden 
toe gelicht en afsluiten doen we 
natuurlijk met de degustatie van 
deze wijn en een heerlijke kaasplank 
en fijne charcuterie. Dit wordt 
ongetwijfeld een gezellige avond.

PROGRAMMA
18u15 – ontvangst
19u00 – rondleiding bij de wijnbouwer (FR)
20u00 – proeven van de wijnen, 
samen met een kaasplank & fijne 
charcuterie

Interesse: Inschrijven kan via de 
website, www.febelgra.be, op de 
pagina events of door een mailtje te 
sturen naar ann.kestens@febelgra.be. 
Dit ten laatste op 15 oktober 2021.

Wat kan kartonnage betekenen 
voor print & vice versa &  
bezoek aan Stora Enso (NL)

 Nieuwe datum tbc midden oktober
Dit event werd omwille van de corona-maatregelen bij Stora Enso geannuleerd op 28/9.

Locatie: Stora Enso - Wondelgemkaai 200, 9000 Gent

Tijdens dit event zal de verscheidenheid aan toepassingen van kartonnage 
(verpakkingen, ringmappen, pancartes, …) worden toegelicht, samen met de 
technische specificaties en de aanleveringsvoorwaarden van het materiaal. 
Ook zal de toegevoegde waarde van kartonnage toepassingen voor print 
worden benadrukt met als doel om onderlinge samenwerkingen tussen drukkers 
en kartonnage-drukkers te stimuleren. En zodoende een win-win situatie te 
creëren onder de Febelgra-leden.

Na deze presentatie zullen wij het papierfabriek Stora Enso bezoeken, waar 
men jaarlijks meer dan 500.000 ton kranten- en magazinepapier produceert.  
In de News-lijn zullen volgende ruimtes worden bezocht: het oud papier 
magazijn, de ontinktingsinstallatie, papiermachine en inpakmachine.

Programma:
18u tot 18u30 – Verwelkoming met hapje en drankje
18u30 tot 20u – Presentatie ‘Toegevoegde waarde van kartonnage voor print’
20u tot 21u – Rondleiding in Stora Enso
21u tot 22u – Networking drink

Sprekers: Mieke Hellyn (Hellyn Kartonnage), Ilke Mels (Verpakkingsinnovatie 
Mels) & Geert Cavens (Baskerville)

Webinar Arbeidsveilig heid in de  
grafische sector.
EEN BENADERING VANUIT DE PRAKTIJK

 18/10/2021 van 11 tot 12u 

Enkele weken geleden kondigden we ons nieuw ledenvoordeel aan. 
Als Febelgra-lid geniet u van een korting op het platform INNIwise, een digitale 
tool waarop preventie adviseurs alle informatie, wetten en actualiteit kunnen 
terugvinden die nodig zijn voor hun job.

Samen met INNIwise geven wij een gratis webinar dat zich specifiek richt tot 
preventieadviseurs en management uit de grafische sector.

Het gratis webinar, dat zal worden gegeven door Kurt Tant, vindt plaats op  
18 oktober 2021 van 11 tot 12u. 

Kurt Tant is niet alleen preventie adviseur, hij heeft ook 30 jaar ervaring 
als drukker. Door deze terreinkennis weet hij heel goed wat haalbaar is. Dit leidt 
tot documenten die niet alleen realistisch zijn, maar ook gedragen worden 
door de werkvloer. Kurt zal een aantal van die best practices, specifiek voor 
grafische bedrijven, met jullie overlopen. Zo maakt u meteen kennis met 
het INNIwise platform. 

Interesse? Inschrijven kan via de pagina ‘Events’ op de website  
t.e.m. 17 oktober 2021.



A R B E I D S M A R K T

Op zoek naar nieuwe  
medewerkers?

Uitzendkrachten coachen op de werkvloer onderdeel van 
#PrintmediaJobs-aanbod voor de sector

De juiste kandidaten
Het ontgaat niemand dat het aantal 
bedrijven dat op zoek is naar nieuwe 
medewerkers de hoogte inschiet.  
Via PrintmediaJobs monitort GRAFOC 
sinds 2013 het aantal vacatures in 
de sector, met een jaarlijks beknopt 
overzicht van aantal, evolutie,  
top 3 en provinciale spreiding.

Schaarste op de arbeidsmarkt, 
stijgende werkdruk, weinig technisch 
talent en de toenemende vergrijzing 
(met een uitstroom van ruim 30% 
de komende vier jaar) maakt 
de zoektocht naar nieuw talent 
alleen maar moeilijker. Millenials 
en Generatie Z bekijken de zaken 
ook anders waar je als bedrijf moet 
op anticiperen. Maak je bedrijf en 
beroepen aantrekkelijk, noem het 
employer branding. 

Op langere termijn gezien is het 
instroomprobleem niet nieuw. De 
afgelopen 20 jaar nam GRAFOC 
samen met partners meermaals het 
initiatief om grafische talenten op te 
leiden, met wisselend succes. Vooral 
het vinden van de juiste kandidaten 
was en is essentieel in het slagen van 
deze pilootprojecten.

Nieuw in het PrintmediaJobs aanbod
Het vinden van geschikte drukkers, 
digital print operators, operatoren 
drukafwerking,… in sectoren met 
grafische profielen is ook voor 
uitzend kantoren een uitdaging.  
Vaak zijn ze minder vertrouwd met 
wat onze sector nodig heeft.

Met “Coach je uitzendkrachten 
op de werkvloer” slaan de sector-
organisaties GRAFOC (printmedia-
industrie) en Travi (Uitzendsector) 
de handen in elkaar. Door een 
actieve begeleiding en coaching op 
de werkvloer, mét aandacht voor 
attitude en technisch talent, zetten we 

in op een laagdrempelige opvolging. 
Onze ervaring, kennis van de sector 
en flexibiliteit zijn in het voordeel en 
vormen een duidelijk aanspreekpunt.

Nieuw: vanaf september is dit aanbod 
opengetrokken naar alle Vlaamse 
provincies! 

Het past eveneens in ons 
#PrintmediaJobs-aanbod: Tewerk-
stelling door mensen te informeren, 
toeleiden naar werk, begeleiden en 
coachen op de werkvloer, vacatures 
monitoren en verspreiden, Erkende 
Stagebedrijven, stagebegeleiding van 
werkzoekenden, enz.

Onze aanpak
Waarom haken uitzendkrachten 
af? Een goede begeleiding van de 
uitzendkracht is vaak doorslaggevend 
i.f.v. een langdurige tewerkstelling bij 
een vacature. Soms hebben bedrijven 
daar zelf onvoldoende tijd of ervaring.

Samen met de uitzendkracht, het 
uitzendkantoor/-consulent en bedrijf 
wordt van bij de start jobcoaching 
aangeboden. Door onze kennis van de 
sector zetten we in op de versterking 
van technische vaardigheden en soft 
skills van de uitzendkracht. 

We mikken hierbij op alle profielen, 
met of zonder affiniteit met de 
grafische sector: offsetdrukker, 
digital print operator, flexodrukker, 
zeefdrukker, rotatiedrukker, allround 
operator drukafwerking, snijder, 
vouwer, ... 

Henk Van der Beke (GRAFOC) staat 
als erkend mentor en coach in voor 
de begeleiding op de werkvloer. Zijn 
jarenlange ervaring in het actief 
begeleiden van mensen op zoek 
naar werk en kennis van de grafische 
bedrijven zijn een gewaardeerde 
referentie.

Enkel voordelen!
Een win-win verhaal voor de uit zend-
krachten, uitzendkantoren &  
-consulenten en bedrijven:
• vroegtijdige uitstroom beperken;
• het slaagpercentage naar een 

vast contract verhogen;
• persoonlijke begeleiding 

a.d.h.v. meerdere bezoeken op 
de werkvloer en (individuele) 
gesprekken tijdens het 
uitzend  traject;

• monitoring van technische 
competenties en soft skills;

• optioneel competentierapport 
met evaluatie van technische 
competenties en persoonlijke 
vaardigheden;

• coaching van de bedrijfsmentor 
behoort tot de mogelijkheden;

• GRAFOC kent de sector door en 
door en heeft decennia expertise;

• bedrijven doen vaker beroep 
op het uitzendkantoor om hun 
vacatures in te vullen;

• GRAFOC als duidelijk 
aan spreekpunt en motivator;

• gratis proeftraject tot eind 2021 met 
de nodige tussentijdse evaluaties.

Vacatures
Vacatures kunnen steeds 
bekend gemaakt worden via de 
#PrintmediaJobs-pagina’s op 
LinkedIn en Facebook.  
Stuur je vacature door naar 
printmediajobs@grafoc.be.

Meer weten?

Interesse gewekt? 
Neem dan contact met:
Henk Van der Beke
Opleider in bedrijven en 
organisaties, Coach & Mentor
henk.vanderbeke@grafoc.be
0472 783 093
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S N E L N I E U W S

Empack The 
future of 
packaging 
Nekkerhal 
Mechelen
 27 & 28 oktober 2021

Empack is een event voor alle 
verpakkingsprofessionals: van 
creatieve verpakkingsontwerpers 
en brand managers tot technisch 
ingenieurs en productiemanagers 
die de verpakkings- en afvullijnen 
beheren, als ook voor senior manage-
ment & inkoop. Dit networking event 
biedt een uitgebreid seminarie-
progamma en verzamelt alle toon-
aangevende exposanten, expertise en 
ontwikkelingen onder één dak.  
Wees erbij.

U kan zich op de website  
www.empack.be ook GRATIS  
registreren voor dit event.

Shaping the future  
with Books-Intergraf
 Frankfurt - 21 oktober 2021

Van 20 tot 24 oktober 2021 komen belanghebbenden uit alle hoeken van de 
Europese boekenmarkt bijeen op de Boekenbeurs van Frankfurt. 

De boekenmarkt in Europa heeft twee turbulente jaren achter de rug door de 
gevolgen van COVID-19. Maar het verhaal is niet rechtlijnig of voorspelbaar 
geweest. Na een instabiele lente/zomer van 2020 als gevolg van de eerste golf 
van lockdowns vóór het vaccin, is de Europese boekenmarkt weer opgeveerd en 
komt er steeds meer positief nieuws uit verschillende landen. Zo voorspelt men 
zelfs dat de boekenmarkt in West-Europa zal groeien van 5,7 miljard euro in 
2020 tot 6,5 miljard euro in 2025 (2,6% CAGR).

Tijdens deze boekenbeurs organiseert Intergraf i.s.m. hun onderzoekspartner, 
Smithers op 21 oktober de begeleidende conferentie “Shaping the Future with 
Books”. 

Tijdens het event zullen deelnemers de perspectieven horen van drukkers, 
uitgevers en andere experts, en ontvangen ze tevens een EXCLUSIEF 
marktrapport en presentatie van Smithers.

Inschrijven kan via de website: www.intergraf.eu

Heidelberg 
Innovation Days
 13 tot 15 oktober 2021

Op u wacht een digitaal event met 
product presentaties, gesprekken met 
experten en persoonlijke meetings 
met uw Heidelberg contacten via een 
video chat. 

Hackathon VIGC
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U P DAT E  C I J F E R S

Lonen en wedden 
De gezondheidsindex voor de maand augustus 2021 bedraagt 112,74.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor augustus 2021 bedraagt 109,57 en 
situeert zich binnen de stabilisatieschijf 104,77 en 111,19. Bijgevolg is 
er geen indexering in september 2021.

Bedienden PC 200
De reële lonen worden geïndexeerd op 1 januari 2022 op basis van 
de volgende formule: het rekenkundig gemiddelde van de indexen 
van november/december 2021 gedeeld door het gemiddelde van 
november/december 2020.
De prognose index per 01.01.2022 bedraagt 2,61%

RSZ-percentages vanaf 01.04.2021
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 11,09 12,78 12,83 5,52 7,21 7,26

Fondsen bestaanszekerheid 1,31 1,61 1,61 0,23 0,23 0,23

Totaal WG bijdragen 32,28 34,27 34,32 25,63 27,32 27,37

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

31.08.2021 263,39 241,32 268,07

31.07.2021 253,93 232,06 259,47

31.06.2021 250,48 222,13 252,08

31.05.2021 237,44 219,13 240,01

30.04.2021 234,89 214,51 240,01

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.08.2021 1 PLOEG 2 PLOEGEN 3 PLOEGEN 

Tijdslast 1 1,1995 19,95% 1,2912 29,12% 1,4990 49,90%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten 0,0248 2,48% 0,0256 2,56% 0,0256 2,56%

Sociale lasten 1,5303 53,03% 1,5303 53,03% 1,5303 53,03%

Totale sociale loonlast 1,8604 86,04% 2,0016 100,16% 2,3196 131,96%

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 01.04.2021

Tijdslast 1 1,2365 23,65%

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

Sociale lasten 1,3107 31,07%

Totale sociale loonlast 1,7089 70,89%

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).

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

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

2021 01.01.2021 172,94

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

Recycled papers are still part of the game!

Papier is een hernieuwbare grondstof 
in het hart van de natuur. Wie er 
dagelijks mee omgaat, draagt een 
grote verantwoordelijkheid in het 
bewaren van onze omgeving.

BalanceSilk® garandeert een, 
voor een 100% gerecycleerd 
papier, onovertroffen witheid en 
uitstekende drukeigenschappen. 
Deze papierkwaliteit voldoet aan 

de hoogste technische eisen, staat 
voor ecologische duurzaamheid en 
is FSC®- recycled gecertificeerd. 
BalanceSilk® heeft een zijdemat 
oppervlak en is leverbaar in de 
gramgewichten 90 t/m 350 g/m².

Voor meer informatie en het volledige 
assortiment van BalanceSilk®, ga 
naar onze webshop via de QR-code 
of neem contact op met uw vaste 

contactpersoon bij Papyrus:  
+32 2 529 85 11.

De binnenpagina’s van de First Impression werden gedrukt op BalanceSilk® 150g/m2, de cover op 250g/m2.

BalanceSilk®
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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


