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20 jaar VastinVorm

Laten we beginnen met onze opdrachtgevers hartelijk te bedanken voor al het werk dat wij mochten maken. Zonder
jullie was er waarschijnlijk geen VastinVorm en zeker geen 20-jarig jubileum. Samen hebben we de afgelopen jaren
mooi werk gemaakt. Samen hebben we gelachen, gediscussieerd, gehoopt en gekregen.

De afgelopen 20 jaar zijn er veel goede werkrelaties ontstaan, die bewezen hebben tegen een stootje te kunnen.
Dat geeft ons de mogelijkheid om altijd, met een eigenwijze blik, onze mening te geven en net dat beetje meer uit
een ontwerp te halen. Want zoals jullie ervaren hebben staat VastinVorm voor een persoonlijke aanpak in grafische
vormgeving. Geen ideeën uit blik, geen trukendoos, maar iedere keer weer een nieuwe kijk op de zaak. Zo zijn jullie
ervan verzekerd dat het ontwerp en de uitwerking van een huisstijl, drukwerk, website of andere uiting alle aandacht
heeft gehad die het verdient. Zo werken wij het liefst. Met een vaste blik op het scherm en niet met één oog op de
urenstaat.

20 jaar geleden werd ook Google opgericht en verscheen het eerste boek in de Harry Potter reeks. Een mooie mix
van verbeelding en praktische toepassing. Zo zien we de afgelopen 20 jaar zelf ook. Een mooi verhaal vol
ontmoetingen, ontdekkingen en een zoektocht naar het perfecte ontwerp. Zonder vliegende bezems, maar met
geïnspireerde ontwerpen en vol van creatie. En wanneer alle elementen in de vormgeving op zijn plek vallen komt
dat dicht bij magie.

In dit boek laten wij samen met enkele specialisten zien dat wij ondanks èn dankzij 20 jaar veranderingen in ons
vak, mooi werk blijven maken. Geen aankondiging van een geheel vernieuwd Vastinvorm 2.0 want, mede door ons
netwerk, blijven we up-to-date zodat we zonder toverkunsten alle creatieve uitdagingen kunnen aangaan en alles
leveren wat gevraagd wordt. Want dat doen we het liefst nog een lange tijd.

.
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van bladeren
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naar scrollen
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van bladeren naar scrollen

Tegenwoordig bieden de meeste bedrijven de keuze om informatie digitaal dan wel per post te verspreiden. Veel
werk is digitaal te downloaden en te lezen op je tablet en/of smartphone. Deze digitalisering biedt ons de
mogelijkheid extra interactieve functies toe te voegen die de beleving van het lezen nog leuker maken. Directe links
naar webpagina’s, koppelingen naar filmpjes, we geven graag een extra verdieping aan de tekst. Ook praktische
zaken zoals digitaal in te vullen en te versturen formlieren maken het leven een stuk makkelijker.

De voordelen van het digitaal versturen zijn dat het goedkoper, gemakkelijker en milieuvriendelijker is. Maar het
ontvangen van post in onze brievenbus geeft ons veel meer beleving dan post in de mailbox op de computer.
Zintuigen willen geprikkeld worden. Wij willen ruiken, voelen, zien en genieten. Wellicht is dit een grafische afwijking,
maar goed verzorgd drukwerk heeft een geweldige uitstraling die voor ons o zo waardevol is. Dat wordt niet snel
vervangen door digitaal. De koppeling van papier naar internet kunnen we toevoegen via Layar of QR codes. Zo heeft
de lezer de keuze de extra informatie tot zich te nemen wanneer daar behoefte aan is.

Digitaal en print hebben elk eigen voordelen. Digitaal zoeken naar een mooi vouwmodel voor een vliegtuigje is snel
en handig. Maar probeer deze daarna niet van je tablet of smartphone te vouwen, daarbij komt het papier weer om
de hoek kijken. Het is niet het één of het ander, digitaal en print vullen elkaar aan.

Wij krijgen een goed gevoel als een prop papier in één keer met een mooie boog in de
prullenbak belandt. Maar datzelfde gevoel krijgen we ook bij het zien van beweging in één
van onze animaties. We maken gewoon gebruik van het beste van beide werelden en
gaan voorlopig niet kiezen.
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van informatie
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naar inzicht
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van informatie naar inzicht

De trend van tekst naar visueel zet met volle snelheid door. Instagram is het aan het winnen van Twitter. Met
platformen als Pinterest, Instagram, YouTube en Tumblr kun je er eigenlijk niet meer om heen: visuele content. Van
sketchnotes tot infographics en van prezi’s tot video’s: de online wereld vult zich met beelden om informatie over
te brengen. En met resultaat, want visuele content heeft meer effect dan tekst.

Content met visuele aspecten bereikt een groter publiek dan tekst. Een tweet met een afbeelding delen we
bijvoorbeeld vaker op sociale platformen. Niet vreemd, want het blijkt dat negentig procent van de informatie die
naar onze hersenen wordt verstuurd visueel is. We nemen visuele informatie ook sneller op dan tekst: maar liefst
600.000 keer sneller!

Natuurlijk moet die visuele informatie wel duidelijk en helder zijn. Het oppervlak is vaak klein, de aandachtsspanne
kort. Denk daarom eens aan een infographic of pictogram. Je komt ze overal tegen: als LinkedIn post, in blogs, op
sites, als e-mailing. Dat is eigenlijk heel logisch, want met deze illustratievorm kun je ingewikkelde data een stuk
overzichtelijker en visueel aantrekkelijker maken. Toch geldt hier ook weer: houdt de communicatie beknopt. Een
verkeersbord heeft ook maar één boodschap en dat blijkt toch best goed te functioneren. Het gaat er om eerst de
aandacht te trekken in het voorbijgaan en daarop verder bouwen met informatie.

Een infographic of pictogram ziet er vaak heel eenvoudig uit en dat is ook de kracht van
visuele content. Juist dat kost het meeste tijd: ingewikkelde data eenvoudig maken.
Gelukkig vinden we het leuk werk en doen we het graag. We hebben tenslotte al
gedurende 20 jaar een uitgebreide collectie mogen maken voor onze klanten.
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van pallets
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naar pdf

PDF
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van pallets naar pdf

Tegenwoordig worden veel publicaties digitaal aangeboden op websites en via sociale media. Dat scheelt enorm in
de hoeveelheid drukwerk. De gewenste de attentiewaarde van een productie blijft echter gelijk, onafhankelijk van
de oplage. Ontwerp, opzet en layout zorgen dat de ontvanger geïnteresseerd wordt en blijft. In digitaal en in gedrukte
uitvoering.

Gelukkig is een kleine oplage geen belemmering meer voor het maken van mooi drukwerk. Dankzij nieuwe technieken
hebben drukkerijen tegenwoordig veel meer mogelijkheden om bijzondere producties te maken tegen normale
tarieven zonder te hoeven inleveren op kwaliteit. Zo wordt het weer de moeite waard om toch drukwerk te
overwegen voor een deel van de communicatie. Elke nuance van typografie, graphics, kleurselecties en vormgeving
draagt tenslotte bij aan het goed over brengen van de boodschap.

Met diezelfde focus kijken we ook naar digitale communicatie. Online berichten worden onderworpen aan browseren besturingssysteemvariaties, kleuren en beelden zijn zo goed als de technologie die het presenteert. Wordt een
pdf goed weergegeven, hoe komt de boodschap over bij de ontvanger? Wordt die aantrekkelijke azuurblauwe zee
niet ineens alg-groen? Is die president werkelijk oranje?

Voor ons is het altijd weer een opwindend moment als het door ons ontworpen grafische product van de drukker
komt: hoe ziet het eruit, hoe ruikt het en hoe voelt het? Dat gevoel willen we ook van
digitaal werk. Goed, het heeft natuurlijk geen zin om aan een tablet te ruiken bij
een ontwerp voor een nieuwsbrief, maar we blijven wel kritisch of een
boodschap op de digitale snelweg onderweg geen
averij oploopt.
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van reistijd
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naar effectiviteit
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van reistijd naar effectiviteit

We zien elkaar tegenwoordig minder, maar het overleg is gelukkig gebleven. Brainstormen, puzzelen, discussiëren,
het kan en we doen het overal. Waar we vroeger samen aan tafel zaten of per telefoon probeerden uit te leggen
hoe een gefaxte advertentie er in kleur uit ging zien, kunnen we nu per skype en e-mail van gedachten wisselen van
binnen- tot buitenland. Zelfs het jaarlijkse ontwerp van de spoorkaart gaat heen-en-weer via e-mail.

Samenwerken en informatie uitwisselen zijn nog nooit zo makkelijk geweest. In de afgelopen 20 jaar zijn de
mogelijkheden om met elkaar te communiceren exponentieel toegenomen en de kosten blijven dalen. Die
mogelijkheden zijn geweldig, maar ze brengen ook wat vragen met zich mee.

Wie bereik je op welke manier? Wat zijn je eigen voorkeuren voor de manier van communiceren en middel(en)
waarmee je communiceert? Wanneer gebruik je welke technologie? One-size-fits-all is verleden tijd. De doelgroepen
hebben verschillende voorkeuren hoe ze berichten willen ontvangen en verzenden. Iedereen adopteert nieuwe
mogelijkheden in zijn of haar eigen tempo. En aangezien er minimaal twee personen nodig zijn voor communicatie
kan contact dus op steeds meer verschillende manieren ontstaan en via verschillende platformen en techniek tot
stand komen.

Wij hebben de kennis van de juiste middelen en verstand van vormgeving, maar jullie als
opdrachtgever hebben alle kennis over het werkgebied, de producten en de
doelgroep. Alleen met samenwerking en goede communicatie kunnen we tot
een geslaagd geheel komen. Wij geloven in co-creatie. Ook webbouwers,
tekstschrijvers en fotografen brengen hun eigen expertise mee in het proces.
Zolang we samen maar hetzelfde doel hebben; zaken maken waar we trots op
kunnen zijn!
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van vierkante milimeter
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naar pixels
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van vierkante milimeter naar pixels

In 20 jaar is een hoop veranderd in de mogelijkheden waarop een bedrijf zich presenteert. Er zijn veel elementen
bijgekomen, denk maar aan alle digitale mogelijkheden. Toch moet de identiteit van de onderneming moet altijd
goed overkomen; van het wagenpark tot de digitale nieuwsbrief, van het twittericoontje tot de beursstand. Het
belang van een goed doordachte huisstijl en kennis hoe daar mee om te gaan is groot.

Een huisstijl moet tegen een stootje kunnen. Ieder aspect draagt bij aan de uitstraling van de onderneming. Een
huisstijl is persoonlijk en niet alleen een logo en een kleurtje. Het is een verhaal dat helder en duidelijk zegt: ‘Dit ben
ik, dit kan ik, dat wil ik zijn.’ Wanneer de huisstijl goed doordacht is, past er alles in. Zo’n beeldtaal mag niet star zijn,
variaties moeten kunnen, als de eenheid en de uitstraling maar overeind blijven. Een huisstijl die geen actie of
afwijkende advertentie toelaat geeft later problemen.

Vaak is een website, na wat googelen de eerste kennismaking met een bedrijf, instantie of product. Zo’n eerste
ontmoeting moet een professionele indruk geven. Ook op tablets en smartphones. De schermgrootte mag dan
variëren, de boodschap verandert niet. Ook als startende onderneming. Je kunt het beter in één keer goed doen. Een
goede huisstijl helpt je als nieuwkomer om direct duidelijk te maken waar je voor staat en wat je toevoegt aan de
markt.

Gelukkig hebben wij binnen ons netwerk diverse webbouwers die onze
visie pixelnauwkeurig omzetten in een responsive website of andere
digitale uiting. Het concept en de boodschap wordt overal goed
weergegeven. Zo combineren we ons inzicht met een vakkundige
uitwerking.
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van koffie schenken
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naar aandacht schenken
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van koffie schenken naar aandacht schenken

Denk je zelf los van het vlak en durf de beleving beet te pakken, dat is de grootste uitdaging bij ruimtelijk ontwerp.
De extra dimensie biedt veel mogelijkheden. Bij een beurs of evenement biedt de juiste stand je als bedrijf een unieke
kans om perfect te profileren. Maar hoe krijg je die aandacht en hoe houd je die vast? Daar komt meer bij kijken dan
alleen het schenken van een goede kop koffie. Gelukkig hebben wij de mensen in ons netwerk die kunnen meedenken
en praktische oplossingen aanreiken zodat onze visie werkelijkheid wordt. Een huisstijl of actiethema kunnen we
vertalen in een ruimtelijke ervaring. Zo creeër je een blijvende indruk in het voorbijgaan.

Voor het ontwerp van een nieuwe verpakking zijn vele zaken van belang. Zowel communicatieve als technische eisen
zijn essentieel. Hoe laten we het product opvallen tussen alle andere verpakkingen? Waar wordt het verkocht, hoe
wordt het vervoerd en is point-of-salemateriaal nodig? Allemaal vragen die je stelt voorafgaand aan het
ontwerpproces. Vooruit denken en samenwerken met professionals die met beide benen in de retail staan is
essentieel. Alle aandacht die je aan dit proces schenkt betaalt zich vanzelf weer terug.

Praktische promotiematerialen hoeven niet opnieuw te
worden uitgevonden, maar soms is het goed om even
afstand te nemen en te kijken wat je nog meer met een
vorm kunt doen. Hoe zet je de beeldtaal door op het
materiaal, hoe zet je een beeld om in beleving. Geef de
ruimte in de huisstijl om te spelen en geef mensen de
ruimte om met de elementen te spelen.
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van bellen

30

naar beleven
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van bellen naar beleven

Officieel heet het nog een smartphone, maar bellen doen we steeds minder. Horen wordt gecombineerd met zien
en interactie. Dat maakt de keuze van communicatie breed. Het is belangrijk dat je boodschap opvalt en dat
mensen die herkennen. Je wilt iets bereiken, iets toevoegen en onderscheidend zijn. Durf eens buiten de
bestaande paden te gaan voor die extra attentiewaarde. Natuurlijk niet ten koste van, maar passend binnen een
huisstijl. Een opvallend beeld kan de uitkomst zijn. Het gaat niet alleen om de bedrijfs- of productinformatie, maar
ook hoe de consument over jouw merk voelt en denkt. Een beetje zelfspot en humor kan geen kwaad.

Het voordeel, maar in sommige gevallen ook gelijk het nadeel, is dat je op sociale media zelf ook al erg snel kunt
ervaren hoe de consument over jouw merk denkt. Sociale media hebben een groot bereik. Dat is interessant voor
een bedrijf. Informatie wordt immers gratis, snel en als een olievlek verspreid. Maar die olievlek heeft soms niet de
vorm die je zelf zou willen.

Kruip in de huid van je doelgroep. Hoe komt je verhaal of advertentie over? Focus je eerst op de afbeelding.
Bedenk dat 70 procent van al het sociale mediagebruik op een app op een mobiel plaatsvindt. Je advertentie komt
in een lange scrollsessie voorbij: trekt het genoeg aandacht van je doelgroep? Stopt het ze even om te kijken wat
ze nu zien? Welke emotie roept je afbeelding op? Welk idee geef je ze? Waarom zouden ze überhaupt jouw uiting
aandacht geven? Maak je bericht eenvoudig. Helder, duidelijk, visueel opvallend.

Google is in hetzelfde jaar gestart als VastinVorm,
beschouw ons maar als je zoekmachine naar
een heldere visuele online identiteit.
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van weten hoe

34

naar weten wie
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van weten hoe naar weten wie

Een verscheidenheid aan vakrichtingen komt samen bij de ontwerper. Alles draait in principe nog steeds om
professionele communicatie en uiteindelijk gaat het over informatie die van a naar b dient te gaan. Maar ieder
medium bezit weer andere kwaliteiten. Het is van belang om die kwaliteiten te ontdekken en op de hoogte te blijven
van de technologische ontwikkelingen.

Voor elk beroep is vakkennis noodzakelijk, zo ook bij het grafisch ontwerpen. Neem bijvoorbeeld alleen al de technische
specificaties voor het kleurenbeheer. Welke Pantonekleuren komen overeen met de CMYK kleuren van de huisstijl?
Wat als er een muur geschilderd moet worden in precies die kleur blauw? En waarom wijkt die kleur nu ineens weer
af op de website? Dit zijn zaken waar wij dagelijks mee te maken hebben en waar wij goed bij kunnen helpen.

In de loop van de jaren zijn we ons bewust geworden van het feit dat we niet alles hoeven te kunnen. Websites, apps,
sociale media, de techniek gaat snel. “Laat de specialist de specialist zijn.” Gebruik maken van de verschillende kwaliteiten
en samen versterken is een oplossing om de disciplines naar tevredenheid te kunnen laten samenwerken. Specialisten
zijn makkelijk te vinden in ons uitgebreide netwerk. Mensen met dezelfde opvattingen over goed werk. Samen
transformeren we ons ontwerp tot uw goed werkend eindproduct. Van speciaal drukwerk tot een responsive website.

Technologie gaat het ontwerpen steeds meer bepalen; tegelijkertijd zal het
nieuwe ontwerpen brengen. We staan nog maar aan het begin. Dat geldt ook
voor specialisten uit ons netwerk. Graag laten we een tekstschrijver,
webbouwer, drukker en fotograaf aan het woord over hun ervaringen met
de veranderingen in het proces. Want als iets ons bindt, is het
enthousiasme om er iets moois van te maken. Op de pagina’s hierna
geven we enkele specialisten het woord.
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Edith Vos, tekstschrijver bij Tekstkeuken

Kort, lang, korter – heel lang, ultrakort, lang. Nee, dit is geen morsecode. Het is in een notendop hoe wisselend er in
de afgelopen jaren tegen tekstlengte aangekeken is. Vooral online veranderen de inzichten voortdurend. Met kort
en creatief ‘pak’ je de lezer, maar met lange relevante content vol trefwoorden de zoekmachines, en wie heeft er
voorrang? Vanuit Tekstkeuken vinden we schrijven voor zoekmachines een mooie puzzel, maar onze loyaliteit ligt
bij de lezer. Die moet op een goede, inspirerende manier de boodschap meekrijgen. Dat is niet alleen een kwestie
van de juiste lettertjes, maar ook een scherpe, aantrekkelijke vormgeving. Daar vinden Tekstkeuken en VastinVorm
elkaar iedere keer weer. Hoewel we iets heel anders doen begrijpen we elkaar en het doel van de publicatie. In het
begin is de tekst leidend (Vincent: “Het vergt nog wat denk- en schetswerk, maar er komt ongetwijfeld een briljante
oplossing”), dichter bij de deadline moeten wij darlings killen om recht te doen aan het beeld.

Goede communicatiemiddelen vragen om samenspel van de verschillende vakgebieden. Dat gaat soms met de nodige druk van onze gewaardeerde vormgevers, getuige dit mailtje van Peter. “Hallo Mirjam, Edith, ik wil niet zeuren
(eigenlijk wel) maar eehhhh… ziet ge al iets komen?” Omdat we beiden vanuit onze expertise aandacht geven aan
wat we maken, komt het altijd goed gelukkig. Dat we daarbij ook gezellig samen werken is een voordeel. Even lachen
tussen het schrijfwerk door dat we doen voor een sportinstelling. Peter: “Mooie klus, kun je toch zeggen dat je 12
uur per week aan sport doet.” Of de mail die ik stuurde na het opleveren van een jaarverslag: “Hai, deze reactie van
de vertaler vergat ik nog door te geven: ‘By the way, the report looks wonderful!’” Reactie terug: “Altijd lekker om te
horen van iemand met goede smaak.” Onbetaalbaar toch, zo’n antwoord?

www.tekstkeuken.nl
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Wouter Olde Weghuis , directeur Blue Coded

Blue Coded opereert in een vakgebied dat eigenlijk pas de laatste 20 jaar ontstaan is. Een vakgebied waarin nieuwe
ontwikkelingen en inzichten elkaar razendsnel opvolgen. Wij ontwikkelen, bouwen en onderhouden websites
en applicaties. De samenwerking met Peter en Vincent is hierop gebaseerd. Wij de techniek, VastinVorm de vormgeving.
In de begintijd maakten websitebouwers zich niet al te druk over de vormgeving. Pas later kwam er meer aandacht
voor de opmaak en layout van websites. Omdat duidelijke opmaakelementen nog ontbraken in de HTML-code,
werden de TABLE-tag en FRAME-tag gebruikt om toch enigszins vorm en structuur aan een website te kunnen
geven.
Snel werd de zoekmachine Google populair, pagina’s met frames werden gestraft en minder goed gevonden en
ook pagina’s opgebouwd met tabellen zorgden voor een lagere ranking. Daarom bewogen steeds meer ontwikkelaars naar webpagina’s opgebouwd met de DIV-tag. Het web werd volwassener: inhoud (HTML) en opmaak
(CSS) werden gescheiden en er kwamen steeds meer officieuze standaarden voor het maken van een website.
Halverwege de jaren 2000 zette op internet een nieuwe trend door rondom vormgeving. Vrijwel alles werd
mogelijk, zo konden ontwerp en ‘look-and-feel’ van websites geheel naar eigen wens worden ingericht. De term
‘interactief’ deed zijn intrede. Niet alleen informatie opzoeken maar vooral ook delen. Sociale media kregen voet
aan de grond, internet werd steeds meer een plek om met elkaar te zijn.
Internet op mobiele telefoons werd populair dankzij snelle verbindingen, websites werden ‘adaptive’ of ‘responsive’. Dit komt door technieken die ervoor zorgen dat de vormgeving van een site zich automatisch aanpast op
basis van het apparaat (PC, laptop, tablet, smartphone).
Wat staat ons verder te wachten? Niemand die het met zekerheid kan zeggen… We zullen binnen niet al te lange
tijd zien welke pioniers het bij het rechte eind hebben… Voor de vormgeving ervan kunnen we in ieder geval blijven
aankloppen bij VastinVorm.
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Martien de Man , fotograaf

Van Peter kreeg ik de vraag om te beschrijven wat er de afgelopen 20 jaar veranderd is in mijn vakgebied de fotografie. Toen
ik er even over nadacht bekroop me een vreemd gevoel. Het was alsof ik aan een vorig leven dacht. Een leven in een ander
werelddeel of een lang vervlogen tijdperk. Want wat is er nu eigenlijk niet veranderd in die tijd? Ik pak er een paar fototijdschriften van het jaar 1997 bij. Ik werkte toen net twee jaar op de redactie van zo'n magazine. Het is het jaar van de introductie
van spraakmakende professionele camera’s als de Nikon F5 en de Leica R8, maar ook van verschillende eerste generatie
digitale consumentencamera's waarvan niemand nog de naam onthouden zal hebben. Ik lees in het meinummer dat ik op
‘fotosafarie’ naar Wallonië ben geweest. Ik weet het nog goed. Ik ging met een kleine Citroen AX die ik van mijn oom mocht
lenen, maar nooit meer terug gegeven heb.

Meer geld gaf ik blijkbaar uit aan mijn fotoapparatuur. De belofte dat je met professionele spullen iets kocht voor een lange
tijd van intensief gebruik sprak me toen erg aan. Wist ik veel dat ik aan de vooravond van een revolutie stond en niets zo zou
blijven als het was. Ik fotografeerde met zwart-wit- en diafilms en maakte natuurlijk zelf mooie zwartwit prints in mijn goed
uitgeruste donkere kamer. Ik had het helemaal voor elkaar in de analoge wereld. Maar als ik die tijdschriften toen beter gelezen had, had ik kunnen weten dat er grote veranderingen in de fotografie op komst waren. In het juninummer van dat jaar
wordt door de hoofdredacteur een digitale camera met 1,2 miljoen pixels getest. Het maakte op mij toen weinig indruk, geen
kwaliteit, maar hij wist wel beter. Er was een niet te stoppen ontwikkeling in gang gezet die het fotografische landschap zou
veranderen op een manier zoals nog nooit eerder was gebeurd in de geschiedenis van de fotografie.

Niet lang erna werd mijn mooie doka-ruimte opgeëist door de net geboren tweeling en zette ik noodgedwongen mijn eerste
stappen op digitaal gebied. Voorbij waren de jaren van zelf films ontwikkelen en mooie Barietprints. De eenuurservice werd
mijn toevlucht, waarna ik mijn kleurenfilmpje scande en digitaal aanleverde aan een opdrachtgever of redactie. Het duurde
ook niet lang meer voordat mijn onverwoestbare professionele camera's plaatst moesten maken voor mijn eerste digitale
camera met 2,7 miljoen pixels. Alleen mijn analoge Hasselblad hield nog enkele jaren stand tegen het digitale geweld. Wat is
er niet veranderd? Ik zal het je niet kunnen zeggen. Of misschien toch... Het plezier in beeld maken is gebleven. Ook al gebeurt
het nu op een manier die ik 20 jaar geleden nog voor onmogelijk hield; ik doe het nog steeds met toewijding en plezier. De
techniek heeft me nooit in de weg gestaan, maar terugkijkend was 1997 het jaar waarin voor mij de digitale revolutie begon.
www.newmartin.com
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Arnoud Franke , Drukproef

Is er veel veranderd in 20 jaar drukwerk? Zeer zeker, de techniek staat niet stil, maar gelukkig is het ambacht gebleven.
De aandacht voor het product staat bij ons nog voorop. Het is ook een kwestie van weten welke techniek er bij welke
opdracht past. Over het algemeen gebruiken we traditionele offsetdruk als er sprake is van grote oplagen. Bij kleine
oplagen komt vaak de digitale drukvariant om de hoek kijken. Digitaal drukken heeft een grote toekomst. Logisch,
want de voordelen zijn legio. Zo zijn bijvoorbeeld de levertijden in vergelijking met de conventionele manier van drukken
een stuk korter.

Digitaal drukken maakt het ook mogelijk om verschillende afbeeldingen voor verschillende doelgroepen te gebruiken
of de adresgegevens van de ontvanger direct mee te drukken. Inspelen op individuele klantwensen in optima forma
dus en dat past perfect bij onze samenwerking. Een samenwerking die zich kenmerkt door een no-nonsense
mentaliteit, spijkers met koppen slaan en korte lijnen. Achter de schermen is er intensief contact over uitvoering, vorm
en materiaalkeuze. Wij pakken een idee voor drukwerk op, overleggen dit en zoeken daar de beste uitwerking bij.

Zo hebben we samen al onder andere gepersonaliseerde mailings met scratch scramble-nummering verzorgd,
hardcoverboeken met een luxe veredeling gemaakt, belettering van een bedrijfswagenpark verzorgd en bureau- en
wandkalenders gedrukt. De huidige druk- en printtechnieken laten het toe om kleine oplages tegen een redelijke prijs
schitterend af te werken. Dit boek is er een voorbeeld van. Waar er vroeger alleen bij grote aantallen aan spotvernis
en een harde omslag gedacht kon worden kan dit nu al bij een kleine oplage.

Een werkrelatie van meer dan 15 jaar houd je alleen maar in stand als je hetzelfde doel voor ogen hebt. We helpen
elkaar de mooiste producties voor de klanten te maken. Ik hoop dan ook nog veel projecten samen met Peter en
Vincent te mogen realiseren.

www.drukproef.nl
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In onze online pdf uitgaves "wat hebben ze nu weer gedaan" proberen we
regelmatig een overzicht te geven waar
VastinVorm zich mee bezig houdt.
Downloaden van de pdf is zo gebeurd,
scan even de QR code. Je kunt ons volgen op twitter voor aankondigingen van
nieuwe versies. En blijft het even stil,
dan hebben we het gewoon te druk.

klein budget, geen probleem

een goed begin

eerste hulp bij ontwerpen

het belang van herkenning

de weg naar een logo

illustraties

algemene zaken

project aankleding

www.vastinvorm.nl

