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Met de publicatie van de halfjaarcijfers komt er traditie

getrouw een einde aan de vakantieperiode. Dit betekent 

dat we met opgeladen batterijen opnieuw aan de slag 

kunnen om de doelstellingen van onze onderneming te 

realiseren. Zoals u zich herinnert, ligt de focus voor de 

volgende jaren op het realiseren van omzetgroei.  

Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Het is 

een geleidelijk proces waarvoor we verschillende onder

steunende initiatieven moeten nemen. In dit opzicht is 

2017 het eerste jaar van dit proces, een overgangsjaar.

In het vorige PLUSnummer somde ik de vier pijlers op 

voor de verschillende omzetgroeiprojecten.  

Eén: de consolidatie van onze traditionele activiteiten. 

Twee: extra ondersteuning van onze groeimotoren.  

Drie: uitkijken naar gerichte en aangepaste overnames. 

Vier: de ontwikke ling van een cultuur van op waarde 

geba seerde verkoop met als doel een grotere 

klanten tevredenheid.

Een van de initiatieven die we in dit kader gaan nemen, 

hebben we samen met de halfjaarresultaten aange

kondigd. Zoals toen meegedeeld, willen we onderzoeken 

hoe de HealthCare ITactiviteiten kunnen georganiseerd 

worden in een zelfstandige juridische entiteit en organi

satie binnen de AgfaGevaert Groep. We doen dit omdat 

we meer en meer vaststellen dat er twee soorten activi

teiten binnen de Groep aanwezig zijn. Enerzijds zijn er de 

IT of softwaregerelateerde activiteiten en anderzijds de 

activiteiten die zich toespitsen op apparatuur en 

verbruiksgoederen. Door deze activiteiten individueel te 

benaderen, kunnen ze zich wellicht beter focussen op hun 

eigen strategie en op voor hen interessantere samen

werkingsverbanden en kunnen ze beter inspelen op de 

dynamiek van hun respectieve markten.

De vergrote zelfstandigheid van de HealthCare ITactivi

teiten zou in deze optiek een natuurlijke volgende stap 

zijn in de voortdurende transformatie van de Groep. 

Binnen deze nieuwe structuur zou de divisie de mogelijk

heid krijgen om zich nog meer te focussen op de grote en 

attractieve markten waarin zij reeds actief is. Het andere 

deel van de AgfaGevaert Groep – dat zou bestaan uit 

Agfa Graphics, Agfa Specialty Products en de Imaging

activiteiten van Agfa HealthCare – zou eveneens beter 

gepositioneerd zijn om groei, rendabiliteit en nieuwe 

kansen na te streven.

Ik ben me er van bewust dat deze aankondiging heel wat 

vragen oproept, vragen waarop ik momenteel nog geen 

antwoord kan geven. Op dit ogenblik staan we immers 

nog maar aan de start van dit onderzoek. Wat de uiteinde

lijke conclusies zullen zijn, zullen we pas later weten. 

Zoals in het verleden zullen we tijdens de verdere evolutie 

van het project op geregelde tijdstippen alle relevante 

informatie bezorgen.

Christian Reinaudo
 

Edito

Beste collega,
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Net voor de vakantie, meer bepaald op 
27 juni werd de het startschot gegeven 

van de campagne voor Agfa Mundo, 
het 150 jaar Agfa-event voor alle 

Agfa-medewerkers in België. Terwijl 
achter de schermen hard gewerkt 

wordt om er een spetterend feest van 
te maken, werd met het nodige 

spektakel de naam: Agfa Mundo, de 
datum: donderdag 26 oktober 2017, en 

de plaats: de Nekkerhal in Mechelen, 
aangekondigd. Zeggen dat de 
aankondiging niet ongemerkt 

voorbijging, is een understatement. 

Zoals je op de foto’s kan zien, zorgden onze Agfa Mundo

majoretten, steltlopers en jongleur voor een opener van 

formaat. In Heultje kwam onze Miss Gevaert even langs. 

De flyers werden kwistig uitgedeeld en de posters hangen 

ondertussen overal in de fabriek en de kantoren. Op het 

corporate intranet vind je trouwens nog een korte 

videoclip van dit aankondigingsevent. Als je dus nu nog 

niet weet dat er een groot personeelsfeest op komst is, 

dan heb je waarschijnlijk even niet goed opgelet.

Maar dat kan natuurlijk, en dus heeft iedereen 

ondertussen ook een persoonlijke uitnodiging gekregen 

via de fabriekspost en per email. In de uitnodiging vind je 

nog eens plaats en datum, maar ook de wijze waarop je je 

Je hebt je toch al ingeschreven?

Agfa Mundo: wij zijn vertrokken!
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kan inschrijven voor Agfa Mundo. Ofwel gebruik je de 

link in de email ofwel surf je naar www.agfamundo.be. 

Vul alle gegevens in (of check even de reeds ingevulde 

gegevens) en vergeet zeker niet je favoriete foutemuziek

keuze aan te stippen, zo maak je ook kans op een meet & 

greet met de hoofdact. Wie dat is, lees je elders in dit 

PLUSnummer. Hier en daar hoorden we dat het jammer 

is dat het feest alleen voor de medewerkers is en dus niet 

voor partner en kinderen. In een zekere zin is dat zo, 

maar anderzijds is het ook wel eens leuk om gewoon 

samen met de collega’s uit de bol te gaan.

Ben je nog niet ingeschreven dan vragen we je om dit zo 

snel mogelijk te doen. Bij de voorbereiding van een feest 

voor zo’n grote groep is het belangrijk dat we de aantallen 

juist kunnen inschatten. Ook als je dus niet kan komen, 

vragen we je om dit te willen bevestigen. 

 

5



Agfa Mundo wordt naast een heel 
gezellig feest ook een mooie muzikale 
avond. Op de affiche staan maar liefst 

vier top acts. Twee daarvan hebben 
een duidelijke Agfa-link. De andere 

genieten ruime bekendheid in 
Vlaanderen, maar ook in het 

buitenland.

Lady Linn and her Magnificent Seven  
zeggen toe voor Agfa Mundo

Music Maestro! We openen de avond met de onovertrefbare Agfa Party 

Band. Een prima cover band die zijn sporen al verdiend 

heeft op ettelijke feestelijkheden van Agfa Graphics en 

Agfa Aids benefieten. Het is een collectief van muzikaal 

gelijkgestemde zielen, collega’s en excollega’s met een 

hart voor soul, disco, blues, pop en rock. Hun muziek is 

soms dansbaar soms gewoon opwekkend, maar altijd 

garant voor ambiance.

Daarna is het meteen de beurt aan de main act van de 

Agfa Mundo avond. Hiervoor konden we niemand minder 

dan Lady Linn and her Magnificent Seven strikken. Here 

we go again, A love affair, I don’t wanna dance, het zijn 

maar enkele van de hits van deze geweldige zangeres. 
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In het voorjaar nog kon je in het tvprogramma Liefde 

voor muziek op Een, Lady Linn’s veelzijdige zangtalent 

beleven, een talent dat ook buiten onze landsgrenzen 

reikt. Samen met haar vaste begeleidingsgroep belooft het 

een bijzonder optreden te worden. Al haar muzikanten 

behoren tot het kruim van de Belgische muziekwereld en 

treden al jaren met Lady Linn op.  

Vergeet ook niet dat je een meet & greet kan winnen met 

Lady Linn op Agfa Mundo!

Vervolgens schakelen we een versnelling hoger en gaan 

we uit de bol met de foute platenkeuze van DJ Sven 

Ornelis. Als je al ingeschreven hebt dan weet je dat je een 

selectie kan maken van je favoriete foute nummers. Die 

Agfa top 3 zal uiteraard niet ontbreken in zijn optreden. 

De avond sluiten we af met een optreden uit eigen 

rangen. Agfa HealthCarecollega DJ Mathy De Vos draaide 

zijn favoriete muziek deze zomer nog op Tomorrowland. 

Op het Agfa Mundo festival belooft hij ons de beste 

dansmuziek voor te schotelen. Deephouse, futurehouse, 

techhouse, urban,… we zeiden het reeds in het vorige 

nummer van PLUS: er is geen genre dat hij niet aankan.

Om alle optredens en andere activiteiten tijdens Agfa 

Mundo in goede banen te leiden hebben we ook een 

heuse MC voorzien. Marcel Vanthilt voorstellen is 

eigenlijk overbodig. Muzikant, VJ – ooit nog bij MTV –, 

televisiepresentator, mediafiguur,… hij is duidelijk van 

vele markten thuis en zal ook nu weer trachten orde in 

de chaos te scheppen. Als dat maar goed komt.
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Geen feest zonder lekker eten. Geen festival zonder food trucks. En dus kozen we 

voor deze leuke formule, de hit van het moment. Maar op Agfa Mundo kunnen 

alleen de beste food trucks hun heerlijke snacks aan de man brengen. Burgers of 

wraps met een twist, regular of vegetarisch, haute dogs, zeevruchtensnacks... 

Italiaans, Spaans, Vietnamees, Amerikaans,… alle smaken uit alle regio’s van de 

wereld zullen aanwezig zijn. De barista’s zorgen voor een heerlijke koffie. En in de 

late uurtjes gaan we nog eens de Vlaamse toer op. Kiezen zal het moeilijkste zijn!

Agfa Mundo

De innerlijke mens wil ook wat
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Kan ik nog inschrijven?
Ja, natuurlijk kan je nog inschrijven, maar we willen je 

vragen om niet te lang te wachten. Hoe sneller we 

zicht hebben op het aantal deelnemers, hoe beter we 

het feest kunnen organiseren.

Ik heb geen uitnodiging gekregen?
Normaal gezien heeft iedereen die voor Agfa in België 

werkt een uitnodiging gekregen. Daarnaast zijn er 

wellicht ook nog Agfamedewerkers uit het buitenland 

die hier al dan niet tijdelijk werken en daardoor niet op 

de lokale personeelslijsten staan. Zij hebben normaler

wijze inmiddels ook een uitnodiging gekregen. 

Personen van andere firma’s die op Agfa werken 

(contractors) ontvingen geen uitnodiging.

Het inschrijven lukt niet?
Meestal is het probleem je registernummer. Op je 

bedrijfspasje staan voor het eigenlijke nummer soms 

nog een aantal nullen. Die moet je niet mee ingeven. 

Lukt het nog niet, dan kan je contact opnemen met 

Dagmar via mail: dagmar@eventmasters.be of per 

telefoon 03/860 60 93.

Mag mijn partner ook komen?
Jammer genoeg niet. We verwachten nu al een 

heleboel mensen. Ook de partners uitnodigen zou die 

grote groep potentieel nog eens verdubbelen. 

Bovendien willen we er deze maal een echt Agfafeest 

van maken, gericht op de medewerkers van Agfa die 

elke dag meegewerkt hebben aan het succes van onze 

onderneming. Dat moet ook eens kunnen, niet?

Hoe laat begint het feest?  
Hoe laat stopt het feest?
De deuren gaan open om 18.00 uur en we verwachten 

dat iedereen tegen 19.00 uur gearriveerd zal zijn. 

Dat betekent niet dat er in dat uurtje niets te beleven 

zal zijn. Integendeel!

Het einde is onverbiddelijk voorzien om 1.00 uur. 

Vrijdag is voor sommigen immers werkendag. 

Bovendien willen we dat iedereen veilig thuis geraakt.

 

Is er vervoer voorzien naar 
de Nekkerhal (en terug)?
We zijn van mening dat er voldoende middelen zijn om 

op de feestlocatie te geraken. Met de wagen of met het 

openbaar vervoer en zelfs met de fiets. De Nekkerhal 

ligt bijna vlak naast de bekende fietsostrade tussen 

Mechelen en Antwerpen. We stellen dus voor dat je 

zoveel mogelijk met collega’s afspreekt om samen te 

rijden. Als je dan ook nog afspreekt wie er BOB wil zijn 

dan raakt iedereen ook veilig thuis. 

Ik moet die avond of nacht werken?
Dat kan want sommige afdelingen van de filmproductie 

zijn een continuproces (PET, CP, B19, Interventiedienst, 

chef machinist, PST, OTOR). Voor een aantal collega’s 

betekent dit dat zij er niet bij kunnen zijn, maar die 

vergeten we uiteraard niet. Maar wellicht zijn er 

collega’s die best willen wisselen omdat zij niet naar 

het feest gaan en kan je zo toch gaan. Bovendien heeft 

Jozef Verdonck, VP Operations, toegezegd om voor die 

dag naar een minimumbezetting te streven in de 

nietcontinuafdelingen, zodat zo veel mogelijk collega’s 

kunnen deelnemen. In bepaalde afdelingen kan de 

productie die dag tijdens de late ploeg en de nacht

ploeg ook worden stilgelegd, zodat je mits het nemen 

van een dag vakantie toch ook aanwezig kan zijn.

Ik heb niets om aan te doen!
Daar kunnen we je jammer genoeg niet mee helpen. 

Weet wel dat we niet verwachten dat je in galakledij 

verschijnt. Hé, het is een festival! Casual lijkt ons een 

uitstekende keuze! 
 

Agfa Mundo FAQ’s
In de voorbije maand heeft iedereen een persoonlijke uitnodiging ontvangen  
en zich al dan niet ingeschreven. Hierbij zijn een aantal vragen naar voor gekomen  
die we – samen met de antwoorden – graag nog even op een rijtje willen zetten.
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In een vorige editie van PLUS kon je in 
het interview met Luc Thijs lezen over 

geïntegreerde gezondheidszorg en hoe 
die de zorgverlening van de toekomst 
zal bepalen. Integratie van alle zorg-

activiteiten en een betere zorg-
coördinatie zijn essentieel voor een 

duurzame en kwalitatieve gezond heids-
zorg. Platformen die het mogelijk 

maken om medische gegevens uit 
verschillende informatie systemen 

samen te brengen en vervolgens te 
delen met de actoren in het zorgproces, 

zijn daarbij cruciaal. In het interview 
met Luc kon je ook lezen dat het 

platform van Agfa HealthCare in volle 
ontwikkeling is, met pilootprojecten 

over de hele wereld.

Agfa HealthCare’s Integrated Care kent geen grenzen 
Een prachtig voorbeeld is het grensoverschrijdende 

project in Ierland en NoordIerland: Agfa HealthCare’s 

Integrated Care Suite – inclusief de XERO Universal 

Image Viewer – ondersteunt het geïntegreerde zorg

project van de Saolta University Health Care Group uit 

Ierland en het zieken huis van Altnagelvin in NoordIerland. 

Het inter disciplinaire en grensoverschrijdende project 

zorgt ervoor dat kanker patiënten uit de provincie Donegal 

– in de republiek Ierland – toegang krijgen tot de 

radio therapiedienst in het nabij gelegen – zij het aan de 

andere kant van de grens – zieken huis van Altnagelvin in 

Derry, NoordIerland. Tot nu toe waren Ierse patiënten 

van de Saolta University Health Care Group tot zeven uur 

onderweg voor een radio therapie sessie in een ziekenhuis. 

Door hen toegang te geven tot het ziekenhuis in 

Altnagelvin kon de pendel tijd terug gebracht worden tot 

een uur, wat uiteraard een enorme vooruitgang betekent 

in het comfort voor de patiënt. 

Grensoverschrijdend project in Ierland zorgt voor betere patiëntenzorg en comfort

“Het is een hele geruststelling voor de patiënten dat we op het 
moment van hun eerste visite al over alle informative kunnen 
beschikken.” Dr. David Stewart, Hoofdgeneesheer Oncologie, 
Altnegalvin ziekenhuis, Londonderry – Noord-Ierland.
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Agfa HealthCare’s Integrated Care kent geen grenzen 

Om dit mogelijk te maken moeten medische beelden en 

rapporten tussen de ziekenhuizen gedeeld kunnen 

worden, in beide richtingen, in realtime en op een veilige 

manier. De traditionele manieren met CD’s of beeldlinken 

zouden niet volstaan. Om onmiddellijke toegang tot de 

meest recente beelden te garanderen en multidisciplinaire 

meetings te kunnen ondersteunen, was er een betere 

oplossing nodig voor de gegevenstransfer. 

Dankzij de oplossing van Agfa HealthCare krijgen de 

zorg verstrekkers in de verschillende ziekenhuizen een 

flexibele en realtime toegang tot alle patiëntgegevens. 

In minder dan zes maanden ging het project live. 

Een knap staaltje van wat bereikt kan worden wanneer 

zieken huizen en Agfa HealthCare samenwerken aan 

innovatieve techno logische platformen en daarbij steeds 

de patiënt centraal stellen.

Of zoals Grant Witheridge, Agfa HealthCare’s Managing 

Director UK & Ireland, het zegt: “We zijn erg trots om mee 

te werken aan dit grensoverschrijdende project, het 

grootste zorgproject tussen de twee landen. We dragen zo 

echt bij aan een waardegebaseerde zorgverlening en we 

helpen de ziekenhuizen een betere en efficiëntere zorg te 

verlenen aan hun patiënten.” 
 

Grensoverschrijdend project in Ierland zorgt voor betere patiëntenzorg en comfort

“Zonder dit project zou ik voor mijn behandeling acht weken van huis moeten gaan vanwege de afstand. Nu kan ik mijn radiotherapie krijgen over 
de grens op amper één uurtje van thuis.” Patrick, patiënt.

“De Integrated Care Suite stelt artsen in staat om over alle relevante 
informatie te beschikken op de plaats van de zorgverstrekking. Dat 
is een groot voordeel voor de patiënt.” Gina Naughton, RIS/PACS 
System Administrator, University Hospital Galway, Ierland.
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AF-Sign Studio  

drukt met Agfa Graphics voor EU
In de eerste zes maanden van 2017 was Malta voorzitter 

van de Europese Unie. AF-Sign Studio, de grootste sign 

& display-onderneming van het eiland, en klant van 

Agfa Graphics, verzorgde al het drukwerk dat dit 

bijzondere mandaat met zich meebracht.  

Met hun in 2015 gekochte Anapurna M2500i en 

M3200i grootformaat printers, aangedreven door 

Asanti-workflowsoftware, drukte AF-Sign Studio in 

de eerste helft van het jaar alle opdrachten voor de EU, 

van posters en badges tot decors. 

AF-Sign Studio is van geen kleintje vervaard, zoals blijkt uit 
hun recent geïnstalleerde indrukwekkende, roterende, op Synaps 
gedrukte billboards.

De 30 medewerkers van AF-Sign Studio ontwikkelen 

oplossingen op maat voor uiteenlopende klanten zoals 

banken, overheidsinstellingen, de Maltese luchthaven, 

maar ook McDonalds. Hun aanbod reikt van de klassieke 

signage en billboards over het wrappen van voertuigen 

tot beursstanden, waarbij ze telkens concept ontwikke ling, 

ontwerp, productie en installatie voor hun 

rekening nemen.

Tweede Avalon N48 voor Bagel Roto-Offset
Het Duitse Bagel Roto-Offset is een van de vier productiecentra 

van TSB (Tiefdruck Schwann Bagel), een van de grootste 

onaf hanke lijke drukkerijen van Europa. TSB drukt miljoenen-

oplages van catalogi en magazines. Bij Bagel Roto Offset staan 

vier drukpersen, waarvan de grootste een 96-paginapers is. 

Om hun drukplaten van Agfa Graphics te belichten gebruikt 

Bagel Roto-Offset Avalon N48-plaatbelichters, waarvan het er 

onlangs een tweede in bedrijf nam. In een volautomatische lijn 

worden de drukplaten van de paletten genomen, belicht, 

ontwikkeld, gebakken en gestapeld zonder manuele interventie. 

Voor de aan sturing van de drukvoorbereiding vertrouwt Bagel op 

Agfa Graphics’ Apogee-workflow. Agfa Graphics zorgt ook voor 

het ophalen en de recyclage van gebruikte drukplaten.

One-way vision-effect 

met Asanti
One-way vision graphics zijn semi-transparante raam-

stickers waar je slechts langs één kant kunt doorheen 

kijken. Langs de andere zijde houden ze de zon buiten 

en zorgen ze voor privacy.

Agfa Graphics sloot recent een overeenkomst met 

Contra Vision®, de pioneer en wereldleider op het vlak 

van one-way vision graphics en geperforeerde films. 

De overeen komst laat toe om met de Asanti-workflow-

software op digitale wijze op gewone niet-geperforeerde 

transparante materialen een alternatief te creëren voor 

one-way vision graphics.

Dankzij de combinatie van witte inkt, geselecteerde 

inktlagen en zeer nauwkeurig drukwerk, zijn de moge-

lijkheden met one-way vision zeer talrijk. Zo kun je de 

transparantiegraad instellen afhankelijk van de gekozen 

beelden, volvlakken inbouwen, of zelfs dubbelzijdig 

drukken. Met de Anapurna- en Jeti-grootformaatprinters 

kunnen bovendien zowel flexibele als rigide materialen 

gebruikt worden voor one-way vision-toepassingen.

Very large format: CEO Markus Permesang, Agfa Graphics-verkopers 

Jörn Knabe en Ilona Lazar met een belichte P970-drukplaat.
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Eenmaal per kwartaal geeft PLUS u een 
kort overzicht hoe ons aandeel het in de 
voorbije periode gedaan heeft. We doen 
dat onder meer aan de hand van wat de 
analisten van de Agfa-resultaten vinden. 

De koers

Sinds enkele jaren publiceert Agfa als beursgenoteerd 

bedrijf transparantiekennisgevingen. Dit is het gevolg van 

artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaar

making van belangrijke deelnemingen in emittenten. 

Een emittent is dan elke publiekrechtelijke of privaat

rechtelijke rechtspersoon, meestal een onderneming dus, 

waarvan de effecten of aandelen worden verhandeld op 

een Belgische of buitenlandse beurs. 

Volgens die wet moet Agfa een kennisgeving publiceren 

telkens een aandeelhouder rechtstreeks of onrechtstreeks 

stemrechtverlenende aandelen van onze onderneming 

verwerft én wanneer zijn aandeel stemrechten een 

drempel van 5 % (of een veelvoud hiervan) bereiken van 

het totaal van de bestaande stemrechten van onze 

onderneming. Agfa’s statuten bepalen zelfs dat dit al 

vanaf 3 % moet. Die verplichting tot kennisgeving geldt 

ook wanneer die drempels naar beneden worden 

overschreden. Wanneer met andere woorden aandelen 

worden verkocht of overgedragen.

Het waarom van deze wetgeving is eenvoudig te verklaren 

vanuit de vraag naar meer efficiëntie, transparantie en 

integratie in de effectenmarkten. Door een betere 

beleggers bescherming en een hogere marktefficiëntie 

moet de richtlijn bijdragen tot de vervolmaking van de 

interne markt in de Europese Gemeenschap. Het leidt tot 

grotere transparantie en meer duidelijkheid bij het 

beslissen om al dan niet te beleggen in een bepaald 

aandeel. Het spreekt voor zich dat beleggers de waarde 

van een investering juister zullen kunnen inschatten 

naarmate zij over meer informatie beschikken.

Men kan echter ook te veel informatie krijgen. Een 

voorbeeld daarvan is de deelname van Norges Bank in 

onze onderneming (en ook in andere ondernemingen, 

bv. Barco). Deze investeerder, in dit geval een groot 

pensioenfonds van de Noorse overheid, heeft belegd in 

verschillende ondernemingen. Zo een deelname mag 

in hun totale korf maar een bepaalde waarde vertegen

woordigen. Wanneer het Agfaaandeel teveel in waarde 

zou stijgen, zijn zij genoodzaakt om een aantal aandelen 

te verkopen. Omgekeerd geldt ook dat wanneer het 

Agfaaandeel zou dalen, zij verplicht zijn om aandelen bij 

te kopen. Dit is dan ook de reden dat je in bepaalde 

periodes op korte tijd veel van deze kennisgevingen over 

het aandeelhouderschap van Norges Bank in AgfaGevaert 

ziet passeren. Vaak gebeurt dit in een en dezelfde week. 

In een extreem geval wordt een drempel soms zelfs op 

dezelfde dag zowel opwaarts als neerwaarts over schreden. 

Als je in de toekomst weer eens zo’n reeks kennisgevingen 

opmerkt, dan weet je dat dit niets te maken heeft met een 

zekere besluiteloosheid van Norges Bank, maar is het 

gewoon een ongelukkig neveneffect van een overigens 

nuttige wetgeving.

 

Neveneffecten

9 mei 2017

4,551 € -14.57 %
23 augustus 2017

3,888 €
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Het Business & Sales Support Tools-
team van Agfa Graphics ontwikkelt 
softwaretools die het werk van de 

salestroepen stroomlijnen en 
vergemakkelijken. PLUS dook mee 

achter de schermen…

Van prijsonderhandeling
tot oplevering:

een gestroomlijnd proces
“De tools die wij ontwikkelen bestaan al meer dan tien 

jaar”, zegt Wim Helsen, die het zevenkoppige Business & 

Sales Support Toolsteam leidt, “maar we finetunen en 

herschrijven voortdurend. De belangrijkste doelstellingen 

zijn de ondersteuning van de wereldwijde salestroepen, 

en kostenoptimalisatie.”

Een van deze sales tools is Configurator. De naam spreekt 

eigenlijk voor zich... “Wanneer een verkoper onderhandelt 

met een (potentiële) klant, helpt Configurator hem/haar 

om de optimale configuratie van toestellen, verbruiks

goederen, software en services voor te stellen, inclusief 

alle mogelijke opties,” legt Wim uit. “De software bevat 

immers alle product en systeemkennis, met inbegrip van 

alle specificaties, en daaraan gekoppeld ook meteen de 

Afdeling in de kijker… het Business & Sales Support Tools-team van Agfa Graphics

Het Business & Sales Support Tools-team van Agfa Graphics: v.l.n.r. Wim Helsen, Koen Brants, Greta Geenen, Danielle Vanlathem, Ann Louis, Bart 
Huygens en Gert Van Nespen.
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juiste prijsindicatie per regio, gebaseerd op gedetailleerde 

prijslijsten die wij ook onderhouden. Zo is het mogelijk 

een finaal voorstel te doen aan een potentiële klant en een 

bill of materials voor te stellen. Vroeger gebeurde dit aan 

de hand van Excelfiles die door Marketing naar de 

verkooporganisaties gestuurd werden. Met Configurator 

beschikken de verkopers over uniforme, gestroomlijnde 

info die altijd uptodate is.”

Ingebouwde evaluatie
De Lifetime Value Tool is een onderdeel van Configurator 

dat verkoopprojecten evalueert en al dan niet goedkeurt. 

Wim licht toe: “Een verkoop is vaak het resultaat van een 

onderhandelingsproces, waarbij de prijs die een klant wil 

betalen, afgewogen wordt tegen de prijs die Agfa voor 

haar producten wil krijgen. Verschillende factoren kunnen 

daarop hun invloed hebben, zoals bijvoorbeeld de duur 

van een platencontract. Dat negotiatieproces wordt in een 

voorgekauwde template gegoten, en doorloopt indien 

nodig een ingebouwd escalatiesysteem. Anders gezegd: 

prijsvoorstellen worden stapsgewijs voorgelegd aan het 

midden tot topmanagement, die eventuele prijs afwij

kingen om bepaalde redenen toch kunnen goedkeuren. 

De tool evalueert daarbij de rendabiliteit van een volledig 

systeem over de volledige duur van het onderhandelde 

contract.”

Wanneer een akkoord over de prijs bereikt wordt en er 

met andere woorden een ondertekende offerte is, vertrekt 

het project via Configurator automatisch naar het 

Euro pean Shared Service Center in Polen en voeren zij de 

eigenlijke bestelling in SAP in. Vroeger verliep de commu

ni catie per telefoon of mail, wat het proces een stuk 

moeizamer en onderhevig aan fouten maakte.

Kosten besparen door duidelijke 
communicatie
Het Business & Sales Support Toolsteam van Wim vulde 

Configurator ook aan met een CosttoServetool die 

ervoor zorgt dat de verkopers op eenvoudige wijze 

ver schillende verpakkingsvormen kunnen voorstellen aan 

hun klanten, en hen zelfs in een bepaalde richting sturen 

door een duidelijke visualisering van de kosten van de 

verschillende vormen. “Een sleeveverpakking (soort zak) 

voor drukplaten kost Agfa Graphics meer dan een bulk

verpakking,” legt Wim uit. “Een klant moet dan ook meer 

betalen voor zijn drukplaten als hij absoluut sleeve

verpakkingen wil. Dankzij de CosttoServetool stegen de 

bulkverpakkingen de voorbije drie jaar met meer dan 14%, 

terwijl de sleeveverpakkingen met het zelfde percentage 

daalden. Een duidelijk succes verhaal dus, en een illustratie 

van hoe technologie en communicatie hand in hand 

kunnen gaan om kosten te besparen.”

Configurator en de Lifetime Value Tool worden binnen 

Agfa Graphics door ongeveer duizend medewerkers 

gebruikt; niet alleen door verkopers, maar ook door 

management en administratieve medewerkers. 

Momenteel draaien de tools als applicatie op pc, maar in 

de toekomst gaan de tools over naar stateoftheart 

webservertechnologie. De verschillende tools zijn in 

negen talen beschikbaar.

Behalve voor de ontwikkeling van Configurator, de 

prijs lijsten en de Lifetime Value Tool, staat het Business 

& Sales Toolsteam ook nog in voor het centrale beheer 

van een aantal essentiële sales tools. Zo wordt er gewerkt 

aan een project om Syracuse (voor klantenbeheer) te 

vervangen door een gloednieuw stateoftheart (cloud 

based) CRMpakket dat draait op alle mobiele toestellen 

van de mensen op het terrein – wat zal tegemoet komen 

aan een jarenlange verzuchting van Sales en Services.

 

Afdeling in de kijker… het Business & Sales Support Tools-team van Agfa Graphics

Wim Helsen: Met Configurator beschikken de verkopers over 
uniforme, gestroomlijnde info die altijd up-to-date is.

Vacature: Kom het team versterken
Interesse om het Business & Sales Support 

Tools-team te versterken? In Info Plus 260 van 

16 augustus vind je de vacature voor ‘Assistant 

Business & Sales Support Tools’ terug.
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Meer dan 40.000 volgers
LinkedIn is het platform bij uitstek voor netwerking 

tussen professionals. Het is ook geëvolueerd naar een 

echt verkoopondersteunend kanaal waar klanten en 

prospecten op zoek gaan naar informatie. Ze leggen 

er ook contact met leveranciers, opinieleiders,… 

Ook Agfa HealthCare is sinds enkele jaren actief op 

LinkedIn en heel veel collega’s delen de updates van 

Agfa HealthCare op hun beurt in hun netwerk, 

waardoor al dat nieuws in geen tijd digitaal de wereld 

rondgaat. De updates en posts zorgen dan weer voor 

meer bezoekers op de website van de businessgroep. 

Zo dragen ze niet alleen bij tot de creatie van een 

sterk merk, maar zijn ze vaak ook begin van een 

conversatie die kan leiden tot een verkoop. 

Intussen heeft Agfa HealthCare Linkedin meer dan 

40.000 volgers op LinkedIn, een aantal dat nog elke 

dag toeneemt. Mocht je nog niet tot de volgers 

behoren, neem dan snel een kijkje op  

www.agfahealthcare.com/linkedin.

Agfa HealthCare  
steunt 100 bochten 
tegen Kanker
In juni ondersteunde Agfa HealthCare met plezier het 

‘100 Bochten tegen Kanker’-initiatief, een gentlemen 

wielercriterium in het centrum van Sint-Katelijne-

Waver. Een 40-tal renners – waaronder heel wat 

bekende renners en ex-renners uit de regio – gaven er 

op 16 juni het beste van zichzelf. Aan het einde van 

de wedstrijd werden alle aanmoedigings- en winst-

premies aan Kom op tegen Kanker geschonken. Daar 

deed Agfa graag nog een mooi geldbedrag bovenop.

Voor de initiatiefnemer was het criterium slechts 

een opwarming. Het criterium vond plaats op de 

vooravond van de volgende actie: een fietstocht 

tegen kanker vanuit het centrum van Sint-Katelijne-

Waver tot aan de Spaanse zon in Torremolinos, aan 

de Costa del Sol. Een huzarenstukje van 2.237 km 

in 17 dagen. Petje af!

Veilig duurt ook langer! 
Op pagina 20 en 21 lees je alles over het nieuwe 

Safety Innovation Center. In datzelfde Center vind je 

ook de geheimzinnige/verdachte koffer die begin dit 

jaar aan de buitenkant van gebouw 120 werd 

aan ge troffen. In de nasleep van alle aanslagen werd 

toen veiligheids halve het DOVO-team opgeroepen die 

de koffer onderzocht en onschadelijk maakte. 

De stoffelijke resten van de koffer staan nu uitgestald 

in het SIC. 

En het werd zomer…

… met de zonnebrillen van Agfa HealthCare. Sinds kort 

is dit een leuk gadget dat niet alleen mooi aansluit bij 

het ‘Care You Can See™’-thema van Agfa HealthCare, 

maar dat ook meteen in de smaak viel bij de vele 

klanten en contacten van de businessgroep. 

Op de festiviteiten van het radiologiecongres in het 

Verenigd Koninkrijk zette de live band de zonnebrillen 

zelfs op voor een instant cool-gehalte. En ook in Ijsland 

waar de zon in de zomer bijna 24 uur per dag schijnt, 

kwamen ze zeer goed van pas.
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Alle Security-oplossingen  
samen getoond in Londen

spreken. Dat is ondertussen een mooie traditie geworden. 

De complementariteit van hun producten en de ijzersterke 

reputatie van het Agfamerk zorgen telkens voor een 

opge merkte aanwezigheid en voor een interessante 

kruis bestuiving: relevante informatie over klanten, 

techno logieën en toepassingen wordt collegiaal gedeeld 

tussen het ene en het andere Agfa. Een efficiënte en 

boeiende samenwerking dus over de interne muurtjes 

heen. Het geeft je niet alleen een bredere kijk op de 

markt, je werkt ook nog eens samen met de collega’s van 

andere afdelingen en disciplines in een fijn team. 

Warm aanbevolen.
 

Agfa speelt op meer dan één terrein in de markt van de 

security en doet dit bovendien met meer dan één ploeg. 

Vanuit zijn activiteiten in de grafische industrie levert 

Agfa Graphics al meer dan 20 jaar softwareoplossingen 

voor het toevoegen van beveiligingsmarkeringen aan 

onder meer paspoorten, waardepapieren en identiteits

kaarten. Agfa Specialty Products biedt dan weer uit

stekende constructiematerialen aan voor veiligheids

documenten, zoals rijbewijzen en identiteits kaarten, met 

zijn op polyester gebaseerde folies. Zo dragen we als 

onder neming enerzijds bij aan de bestrijding van de 

namaak industrie en anderzijds maken we deze wereld een 

stuk veiliger dankzij een betere bescherming van 

eenieders persoonsidentiteit. 

De jaarlijkse internationale vakbeurs SDW (Security 

Docu ment World) in het Queen Elisabeth II Centre, hartje 

Londen in de schaduw van Big Ben, bood in mei opnieuw 

een geschikt podium aan ‘beide’ Agfa’s om hun respectieve 

sterktes en innovaties aan te prijzen. Net als bij de vorige 

edities stelden Agfa Graphics en Agfa Specialty Products 

er samen hun oplossingenportfolio voor. Ook tijdens 

andere security vakbeurzen, waar ook ter wereld, nodigen 

de ploegen van beide businessgroepen elkaar uit om vanop 

een gemeenschappelijke stand samen de markt aan te 
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De prostaat is een klier, ter grootte van een forse walnoot, 

die bij mannen vlak onder de blaas ligt, rond de urinebuis 

en vlak voor het rectum. Het produceert een klier afschei

ding, vocht dat fungeert als beschermend transportmiddel 

voor de zaadcellen tijdens hun lange tocht naar andere 

oorden. Deze kleine klier van nog geen 20 gram heeft op 

oudere leeftijd de neiging om – tegen beter weten in – 

koppig toe te nemen in volume.

Een goedaardige prostaatvergroting kan plasproblemen 

veroorzaken. Mannen met deze aandoening (en tegen de 

leeftijd van 75 heeft ongeveer 80% van alle mannen 

hiermee te maken) moeten iets vaker gaan plassen, iets 

langer wachten op het op gang komen van de urinelozing, 

kunnen minder vlot urineren en verliezen nadien ook 

soms nog ongewild enkele druppeltjes urine. Eens je de 

50 voorbij bent kun je deze problemen ervaren en neem je 

best contact op met je arts. Zoals de cijfers aangeven, je 

bent vast niet de enige. Wat kan je doen? Zorg voor een 

goede stoelgang door onder andere gezonde, vezelrijke 

voeding (fruit, groenten, haverzemelen, ...), stel het 

plassen niet uit, beweeg voldoende en blijf voldoende 

drinken, maar matig het alcoholverbruik. Op die manier 

kan je proberen de klachten onder controle te houden.

In een vorig PLUS-nummer hadden we het 
nog over de infosessie rond kanker, 

preventie en behandeling. In dit nummer 
geeft onze bedrijfsarts wat meer info over 

prostaatkanker. Een ziekte die meestal 
gekoppeld wordt aan de mannelijke 

medemens van boven de 50. Wat is de 
prostaat? Waarom hebben we dat 

orgaantje nodig? Wat kan er allemaal in 
mislopen? Moeten we ons nu laten 

screenen, of juist niet?

De obstinate prostaat
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Een zieke prostaat kan het gevolg zijn van bacteriële 

infectie, waardoor de prostaat licht vergroot en gaat 

duwen op de omringende weefsels, met deels dezelfde 

klachten als bij een goedaardige prostaatvergroting. We 

spreken dan van prostatitis. Lokale pijn is hierbij meestal 

een belangrijk symptoom. Een vergrote prostaat hoeft niet 

altijd zelf ziek te zijn om verschijnselen op afstand uit te 

lokken: naast het ongemak kan de blaas uitzetten, kunnen 

de nieren minder goed werken en kunnen er andere 

infecties ontstaan. Tot bijna de helft van de mannen met 

een vergrote prostaat heeft bovendien bij een bloed onder

zoek een te hoge waarde aan prostaatspecifiek antigeen 

(PSA). Dit geeft dan weer aanleiding tot vrees voor … 

prostaatkanker. Het is de frequentst gediagnosticeerde 

kanker bij mannen, gevolgd door longkanker en dikke

darm kanker. De meest dodelijke kanker bij mannen is 

prostaatkanker echter niet, dat blijft bij mannen nog 

steeds long of dikkedarmkanker! Prostaatkanker is, in de 

meeste gevallen, ook een heel erg traag proces: het duurt 

vaak 10 tot 20 jaar voor er klachten komen. Daarom dat 

men ook wel eens placht te zeggen dat de meeste mannen 

wel mét maar niet aan prostaatkanker sterven.

Kan men de bevolking preventief screenen op prostaat

kanker? Ja, maar men is lang niet zo overtuigd van het 

nut van zo’n grootschalige screenings (in tegenstelling tot 

het screenen op borstkanker, baarmoederhalskanker of 

dikkedarmkanker. Het screenen op prostaatkanker via 

PSAwaarden in het bloed, wordt niet beschouwd als een 

goede test om aan wetenschappelijk verantwoord 

bevolkings onderzoek te doen. Deze test is namelijk niet zo 

betrouwbaar: hij geeft soms geen alarm als het er wel had 

moeten zijn en omgekeerd. Je huisarts kan daar natuurlijk 

een andere visie over hebben, want hij denkt niet op 

bevolkings niveau, maar wel persoonlijk aan zijn patiënt, 

aan jou dus. Op dat moment wordt de vraag ‘Dokter, moet 

ik mij laten screenen op prostaatkanker?’ persoonlijker en 

het antwoord ook veel moeilijker. Het is niet langer 

een duidig met ja of neen te beantwoorden. Jouw arts kan 

(moet) je daarover inlichten en neemt ook jouw familiale 

voorgeschiedenis mee, want weet dat er in sommige 

gevallen een tienmaal hoger risico bestaat. 

Voor mannen zonder symptomen, van 50 jaar en ouder, 

zonder familiale voorgeschiedenis, bestaat er momenteel 

geen doorslaggevend argument om die periodieke 

opsporing aan te moedigen, noch af te raden. Wat wel 

vast staat is dat je je niet moeten laten screenen op PSA 

zonder vooraf degelijke informatie hierover in te winnen. 

Informeer je dus goed, lees bij voorkeur de brochure van 

het kenniscentrum en bespreek dit met je huisarts.
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Sinds enkele maanden heeft onze 
vestiging in Mortsel een heus ‘Safety 
Innovation Center’, kortweg SIC. Het 

SIC bevindt zich in de vroegere 
inkomhal van gebouw 128. PLUS ging 

er een kijkje nemen en sprak er met 
collega Bart Aertgeerts over het hoe en 

het waarom van dit nieuwe initiatief.

Safety Innovation Center

Veiligheid permanent in beeld

PLUS: Hoe is het SIC ontstaan?
BART: Zoals je wellicht weet organiseren we om de twee 

jaar veiligheidsdagen voor de medewerkers van Materials / 

Operations. Het is iedere keer weer een groot opgezet 

evenement, telkens rond een actueel veiligheids thema. 

We houden presentaties in de cinemazaal en op de 

demo standjes in de wintertuin en de auditoria van 

gebouw 58. De positieve feedback die we van de deel

nemers krijgen zet de enthousiaste groep organisa toren en 

sprekers ertoe aan om het event steeds verder uit te 

breiden en nog meer onder de aandacht van de collega’s 

te brengen. De publicaties over veiligheidsthema’s in PLUS 

zijn daarvan een mooi voorbeeld. 
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Het gevolg was dat de preventiedienst ook van afdelingen 

buiten Materials/Operations vragen voor deelname kreeg. 

Dat zou echter betekenen dat we de wintertuin en de 

verschillende auditoria voor een te lange tijd in beslag 

zouden moeten nemen. Dus zochten we naar een andere 

oplossing. Die vonden we in een permanente opstelling 

van onze demostanden in de inkomhal van gebouw 128. 

Hierdoor kunnen we het geleverde werk voor de veilig

heids dagen veel langer gebruiken en kunnen we veel 

meer collega’s bereiken. Samen met de organisatoren van 

de veiligheidsdagen hebben we de ruimte ingericht, zodat 

we nu over een volwaardig ‘Safety Innovation Center’ 

beschikken.

PLUS: Welke informatie kan men er vinden?
Met de veiligheidsdagen werken we logischerwijze steeds 

rond het thema veiligheid. In de nieuwe locatie willen we 

echter verder gaan en andere domeinen belichten. Naast 

veiligheid kregen ook gezondheid, milieu, energie, 

beveiliging en kwaliteit een plaatsje. 

PLUS: Welke activiteiten vinden er plaats?
BART: Het SIC is vooreerst een plaats waar iedereen langs 

kan komen om zich te informeren over thema’s binnen de 

vermelde domeinen. We trachten om de demostanden 

regelmatig te vernieuwen zodat er steeds iets nieuws te 

vinden zal zijn. Verder staat het SIC ter beschikking voor 

alle afdelingen die in groep iets willen organiseren rond 

thema’s die specifiek voor hen van toepassing kunnen zijn. 

In dit kader kunnen de arbogroepen zoals deze in 

verschillende afdelingen bestaan hier hun vergaderingen 

houden. Kortweg willen we met het SIC zo aan iedereen 

een kans bieden om te kunnen deelnemen aan toe

lichtingen en demo’s over veiligheid, gezondheid, milieu, 

energie, beveiliging en kwaliteit.

Het is ook de bedoeling om de tweejaarlijkse veiligheids

dagen om te vormen naar kleinere, maar frequentere 

events voor iedereen. Hopelijk treffen we elkaar dus 

spoedig weer in het SIC.

PLUS: Wanneers kan ik terecht in het SIC?
BART: Het SIC is altijd open en vrij toegankelijk op elk 

ogenblik van de dag. Door zijn strategische ligging aan 

een centrale doorgang naar het personeeelsrestaurant is 

het slechts een kleine moeite en is het het zeker waard om 

even langs te komen. Wil je als afdeling iets organiseren 

dan kan dat na afspraak met de Preventiedienst (tel. 5481 

of 5491). 
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PLUS: Wat houdt de taak van coördinator onderbouw in?
MARIANNE: Ik sta in voor de aanname en de opvolging van 

zowel spelers als trainers. Het is de bedoeling dat ze 

allemaal evolueren en beter worden. In totaal heb ik een 

90tal spelertjes onder mijn hoede. Ik plan ook de 

tornooien en ik probeer ervoor te zorgen dat we voor elke 

ploeg een goede trainer hebben. Dat is niet altijd makkelijk. 

PLUS: Stel dat je één paragraaf krijgt om kandidaat-
trainers te overtuigen, wat zou je dan zeggen?
MARIANNE: De jeugdopleiding van Berchem Sport heeft 

een uitstekende reputatie. Vorig jaar werden we uitge

roepen tot de club met de beste jeugdopleiding van 

Vlaanderen op interprovinciaal niveau. Bovendien waren 

we ook de club met de beste individuele begeleiding van 

jeugdspelers. Dat levert ook iets op. Zo komt Moussa 

Dembele bijvoorbeeld uit onze jeugdopleiding. Bij de 

beloften van Club Brugge speelt nu met Rik De Kuyffer 

ook een van onze jeugdspelers. Sinds een paar jaar hebben 

we ook een samenwerkingsovereenkomst met Racing Genk. 

Onze beste spelertjes krijgen per seizoen 20 training sessies 

van hun trainers. Daar kunnen onze eigen trainers ook 

heel wat van opsteken. Onze eerste ploeg promoveerde 

vorig seizoen naar de Eerste Amateurliga. Dat is na de 

recente competitiehervorming het niveau net onder de 

profclubs. Door die promotie kunnen onze jeugdploegen 

vanaf U9 nu ook uitkomen in de nationale reeksen. 

PLUS: Hou je nog veel vrije tijd over? 
MARIANNE: Nee, helemaal niet. Je kan dit alleen doen als 

het echt je passie is. Tijdens het voetbalseizoen besteed ik 

zowat 20 uur per week aan Berchem Sport. Ik ben heel 

vaak op de club, maar daarnaast doe ik ook thuis nog 

administratief werk. Ik schat dat ik dagelijks zo’n 20 mails 

krijg over het voetbal. Bij Agfa werk ik nu 90% om op 

woensdag mijn ploegje te kunnen trainen. Ik beschouw 

het als mijn bijdrage aan de gemeenschap, want rijk word 

ik er hoegenaamd niet van. Ik zeg altijd dat ik één cola 

per uur verdien met mijn werk voor de club. De combi

natie met mijn job lukt wel omdat de club vlakbij Agfa ligt 

en omdat ik zelf geen kinderen heb.

PLUS: Hoe is het om met jonge voetballertjes te werken? 
MARIANNE: Het toffe aan die jonge kinderen is dat ze nog 

dolenthousiast zijn. Ik wil hen echt verliefd op de bal 

maken. Ze zouden hun bal zelfs mee naar bed nemen. 

Kinderen zijn ook heel puur en eerlijk. We zouden perfect 

zonder scheidsrechter kunnen spelen. Het is eerder de druk 

van ouders die het soms moeilijk maakt. Zelfs bij erg jonge 

kinderen zie je soms al ouders met torenhoge ver wach

Tijdens de werkuren ondersteunt Marianne Van Hoof als 

Support Engineer Belgische en Luxemburgse klanten van 

Agfa HealthCare. In haar vrije tijd kan je haar hoogst

waar schijnlijk in de buurt van een kort gemaaide grasmat 

vinden. Dan is ze als coördinator onderbouw bij voetbal

club Berchem Sport de steun en toeverlaat voor jonge 

voetballertjes en hun trainers. 

PLUS: Hoe ben je in de voetbalwereld terechtgekomen? 
MARIANNE: Ik ben van opleiding licentiate lichamelijke 

opvoeding. Als kind deed ik intensief aan competitie turnen 

en van mijn 19de tot mijn 23ste heb ik zelf gevoet bald. Ik 

speelde toen samen met Sarah Bettens van K’s Choice in 

de ploeg. In jeugdvoetbal ben ik geïnteresseerd geraakt 

toen mijn neefje van 7 begon te voetballen. Toen ik 

sommige jeugdtrainers bezig zag, dacht ik “dat kan ik 

beter”. Ik was toen net verhuisd naar Duffel en ik heb me 

aangemeld bij KFC Duffel. Daar heb ik zo’n 4 jaar training 

gegeven aan de U7 en de U8, de kinderen jonger dan 7 en 

8 dus. In 2013 volgde ik een opleiding op Berchem Sport. 

Zo ben ik in contact gekomen met deze club. Het eerste 

jaar bij Berchem Sport was ik nog trainer van de U7, naast 

coördinator voor de onderbouw, dat zijn de spelertjes van 

U6 tot U9. Dit jaar ga ik mijn 4de seizoen in als 

coördinator, maar nu geef ik nog maar één keer per week 

training aan de jongste spelertjes, de U6.

.

In deze rubriek gaan we op zoek naar collega’s die zich ook in hun vrije tijd  
op een bijzondere manier laten opmerken. Dat kan bijvoorbeeld met  

een opmerkelijke hobby of door een uitzonderlijk sportief exploot. Deze keer 
kwamen we terecht bij de coördinator onderbouw bij voetbalclub Berchem Sport, 

Marianne Van Hoof

“Ik wil kinderen verliefd  

op de bal maken”
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tingen. Wanneer je zoontje pas 6 is, moet je tegen mij niet 

beginnen over geld verdienen met voetballen. Ik denk dat 

70% van vooral de papa’s het talent van hun zoon niet 

helemaal juist inschat. 

PLUS: Zie je meteen dat een spelertje talent heeft? 
MARIANNE: Ja, je ziet het zelfs al bij de hele kleine 

kinde ren. Sommige kinderen hebben dan al een goed 

balgevoel en een goed ontwikkelde coördinatie. Maar in 

de verdere ontwikkeling spelen zoveel factoren een rol dat 

je niet kan voorspellen of ze ook op hun 12de nog bij de 

betere voetballers zullen horen. Ik ben door mijn verleden 

als turnster misschien wel een atypische voetbaltrainer. Ik 

hecht bij die jonge kinderen heel veel belang aan coördi

natie, terwijl onze scouts vaak kijken of die jonge kinde

ren al echt goed kunnen voetballen. Bij ons kunnen 

spelertjes zich pas aansluiten na een oefentraining. Ik kijk 

dan vooral hoe snel ze leren en of ze potentieel hebben. 

We zijn vrij streng bij de selectie van onze spelers. Maar 

eens een spelertje aangesloten is, mag hij in principe bij 

ons blijven, zeker tot de overgang naar de middenbouw. 

We willen kinderen hun hobby niet afnemen. 

PLUS: Doen jullie ook aan scouting? 
MARIANNE: Jazeker, we hebben 5 scouts voor alle jeugd

reeksen samen. Voor de onderbouw zoeken we wel alleen 

jongens om vrije plaatsen in onze teams op te vullen. 

Wanneer onze jongens een match spelen, komen daar 

uiteraard ook scouts van andere ploegen op af. Op ons 

eigen tornooi zien we vaak scouts van Anderlecht, KV 

Mechelen, Antwerp en zelfs PSV. Ik vind dat je kinderen 

best tot hun 10de onder de kerktoren laat voetballen. 

Daarna kunnen ze eventueel een stap hogerop zetten. 

PLUS: Welke kwaliteiten moet een jeugdtrainer hebben? 
MARIANNE: In de onderbouw zijn goede trainers een 

voor beeld voor hun spelers, ook op vlak van voorkomen 

en gedrag. Ze moeten uiteraard goed met kinderen 

kunnen omgaan en liefst kunnen ze ook zelf met een bal 

overweg. Van mij mogen kinderen haantjes zijn, maar 

trainers absoluut niet. Ze mogen niet onderling met elkaar 

concurreren. Trainers moeten de ontwikkeling van de 

spelers boven het resultaat stellen. Ze moeten alle 

spelertjes aan bod laten komen. 

PLUS: Als je het op de voetbalbond voor het zeggen had, 
wat zou je dan veranderen aan de jeugdopleiding?
MARIANNE: Ik zou de voetballertjes veel minder matchen 

laten spelen. Voor de U6 zou ik de competitie afschaffen 

en inzetten op dribbelfestivals. Daarbij ligt de nadruk heel 

erg op plezier maken. Voetbal is volgens mij de enige 

sport waarbij je op zo’n jonge leeftijd en met zo weinig 

trainingservaring competitie gaat spelen. Daarnaast zou ik 

ook promoten dat jonge voetballertjes een tweede sport 

kiezen naast het voetbal, eerder dan hen nog meer te 

laten trainen. Dat is goed voor hun algemene motorische 

ontwikkeling en het zorgt voor afwisseling. Bij Berchem 

Sport organiseren we voor de kleinsten een bewegings

school. Ze krijgen dan geen specifieke voetbaltraining, 

maar ze doen leuke oefeningen waarmee ze hun even

wicht, snelheid en coördinatie kunnen oefenen. 

“Ik wil kinderen verliefd  

op de bal maken”
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Onderstaande grafiek geeft het gemiddelde verbruik van een Vlaams gezin 

percentueel weer. Dit wordt hoofdzakelijk bepaald door zes grote 

categorieën en een restpost. De vraag is eenvoudig: Weet jij waar je 

grootste kosten zitten? Ja? Dan kan je ongetwijfeld de volgende zeven 

categorieën in de juiste volgorde zetten, van groot naar klein.  

De grafiek helpt je bij het inschatten van de onderlinge verhoudingen.

De categorieën die je in de juiste volgorde (1= grootst, 7 = kleinst) moet 

zetten zijn:

❍ Warm water

❍ Koken

❍ Verlichting

❍ Koelen en vriezen

❍ Verwarming

❍ Wassen en drogen

❍ Overige

Energie wordt elk jaar duurder en neemt  
een steeds grotere hap uit het gezinsbudget.  
Eén keer per jaar volgt de eindafrekening en 
telkens hoop je dat je niet moet bijbetalen.  

Maar toch weten we niet altijd wat het meeste 
energie verbruikt en dus eigenlijk ook niet of  

we niet te veel uitgeven. Onze collega’s van de 
afdeling Energieën willen een klein onderzoekje 

doen naar je inschattingsvermogen  
over je energieverbruik.

Wat kost Watt?

Gemiddeld energieverbruik
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In de vakantiemaanden liepen we Lady Linn, 
Sven Ornelis en Marcel Vanthilt, drie van 
de Agfa Mundo headlines, tegen het lijf en 
vroegen hen op de vrouw of de man af wat 
zij van Agfa Mundo verwachten. 

PLUS: Lady Linn, wat mogen we van jou verwachten op 
Agfa Mundo? 
LADY LINN: Ik kom naar Agfa Mundo met de Magnificent 

Seven, een grote band van zeven fantastische muzikanten 

die allemaal het beste van zichzelf gaan 

geven. Wij gaan vooral nummers 

spelen van de laatste CD, maar 

toch ook een aantal liedjes uit 

Liefde voor Muziek. Zo gaan 

we er een echt feestje van 

maken. Het is uiteraard toch 

de bedoeling om iedereen op 

de dansvloer te krijgen. Ik ga er 

in elk geval van uit dat we er een 

plezant en leuk feest van maken!

PLUS: Sven, je draait je foute muziek op Agfa Mundo, 
kijk je er naar uit?
SVEN: Natuurlijk! Ik vond het al enorm fijn dat de vraag 

kwam om op te treden voor de werknemers van Agfa. Ik 

vind het ook een super leuk idee dat de mensen zelf mogen 

stemmen op de meest foute nummers en we zo een Agfa 

foute lijst kunnen maken. Dat vind ik echt een enorm leuk 

concept dat het voor mij toch erg bijzonder maakt. Ik kijk 

er dan ook enorm naar uit en ik ben er zeker van het het 

Lady Linn, Sven  
en Marcel kijken uit 
naar Agfa Mundo!

een top feestje gaat worden. In de eerste plaats wil ik 

ambiance brengen en er voor zorgen dat iedereen zich 

amuseert. Daarom is het ook enorm fijn dat de werknemers 

zelf de foute top konden samen stellen en me zo een 

richting kunnen geven van hun feestnummers. Daarnaast 

draai ik altijd voor het publiek en niet voor mezelf. Ik kijk 

waar ze op reageren en maak op basis van hun reactie de 

muziekkeuze. Zo wil ik telkens dat de mensen zich 

amuseren, feest kunnen vieren en er heel veel ambiance op 

het feestje is.

PLUS: Marcel, heb jij toevallig 
een connectie met 
Agfa-Gevaert?
MARCEL: Ik dank mijn 

voornaam, Marcel, aan mijn 

peter, Marcel Hagens. Hij 

werkte voor AgfaGevaert, ik 

denk in de jaren ’40 en ’50. 

Peter Marcel, die ik chic 

‘parain’ noemde, was een 

scheikundige. Wàt hij exact bij Agfa 

deed heb ik nooit geweten, maar hij had 

thuis, in de Bosduif straat in Antwerpen, wel ’n eigen 

laboratorium. Mijn vader assisteerde Marcel bij allerhande 

scheikundige experi menten, zo leek het toch op de foto’s 

die ik later zag. Zelf ben ik nooit in dat laboratorium 

geweest. Mijn allereerste fototoestel, een zwarte kubus

doos met ’n rolfilmpje erin, kreeg ik ook van hem. Door 

mijn peter heb ik altijd ’n erg grote belang stelling gehad 

voor fotografie en de technie ken die daar aan te pas 

komen. Aanwezig te mogen zijn op, en ja zelfs de 

gastheer te kunnen zijn van, Agfa Mundo is dan ook een 

ware eer en een genoegen. Tot dan!

 

Zogezegd
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A Van die stof maakt men duiven.

B Respect voor de liefde of net het tegengestelde?

C Om dringend de honger te bestrijden.

D Ongewenste Amerikaan (neen, niet Trump).

E Lichte lunch.

F Ikfiguur.

G Prehistorische periode die hoorbaar jaarlijks 

terugkomt. 

H Explosieve vloerbekleding.

Deze keer een Agfa Mundo cryptokwis. In het rooster vul je de antwoorden op de 

cryptische omschrijvingen in. Heb je alles goed ingevuld dan lees je een naam of 

een begrip dat aan bod komt in dit nummer van PLUS. De cijfertjes in het rooster 

zijn er om je indien nodig wat te helpen. Hetzelfde cijfer staat voor dezelfde letter. 

Het antwoord kan je inzenden voor 30 oktober 2017 per email: plus@agfa.com of 

naar 8933 met de binnenpost. Uit de juiste inzendingen trekken we een gelukkige 

winnaar die twee filmtickets ontvangt. 

Let op: de ‘ij’ telt ook nu weer voor één letter. De oplossing bestaat deze keer uit 

drie woorden. Succes!
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Om de sudoku op te lossen moet je op elke horizontale en op elke verticale lijn de 

cijfers van 1 tot 9 invullen, maar ook in elk van de 3x3vierkantjes. Heb je beide 

sudoku’s opgelost, dan maak je kans op twee filmtickets als je de twee cijfers in de 

lichtgekleurde vakjes inzendt. Je oplossing stuur je voor 30 oktober 2017 per 

email naar plus@agfa.com, of per binnenpost naar 8933. Succes!
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