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Een week na de publicatie van de 
kwartaalresultaten zette Agfa een belangrijke 

stap in zijn transformatieproces.  
Op 28 augustus kondigden we een 

strategische alliantie aan tussen Agfa 
Graphics en Lucky HuaGuang. Deze 

overeenkomst biedt de businessgroep 
een unieke kans om de activiteiten te 

doen groeien en om de rendabiliteit te 
herstellen. Een week later kwam Agfa met 

een tweede mededeling over zijn druk-
voorbereidingsbusiness: het plan om activa 

over te nemen van Ipagsa, een Spaanse 
drukplaatleverancier in privébezit.

PLUS vond dit het geschikte moment voor 
een interview met CEO Christian Reinaudo.

PLUS: Laat ons beginnen bij het begin. Wat leren de 
resultaten van het tweede kwartaal ons?
CHRISTIAN REINAUDO: Laten we eerlijk zijn. Na het vrij 

goede eerste kwartaal viel het tweede kwartaal tegen. 

Onze omzetevolutie in het tweede kwartaal (-10%) was 

sterk beïnvloed door de eerder aangekondigde port-

folioreorganisatie in de drukvoorbereidingsbusiness van 

Agfa Graphics en door de sterke euro. Maar ook zonder 

deze elementen bedroeg de omzetdaling nog steeds 3,6%. 

Wanneer we kijken naar de halfjaar resultaten, bedroeg de 

daling – exclusief dezelfde elementen – nog altijd 2,0%.  

Zoals je weet, is het ons doel om de omzetdaling te 

beperken. Het is duidelijk dat we het in deze omstandig-

heden moeilijk zullen hebben om dat doel in 2018 te 

halen. Bovendien zien we dat onze inkjetbusiness niet 

volgens plan presteert en dat onze Imaging IT Solutions 

Edito
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eerder zwak presteren. Aangezien dat twee belangrijke 

groei motoren zijn voor onze onderneming, begrijp je mijn 

ontgoocheling. Positief is wel dat we binnen HealthCare 

IT sterke resultaten zien voor onze Hospital Information 

Systems.

PLUS: Leidt dit tot meer besparingen?
CHRISTIAN REINAUDO: Vanzelfsprekend 

moeten we de kosten in het oog blijven 

houden in dezelfde mate als de voor-

bije jaren. Ik geloof trouwens dat dit 

kostenbewustzijn inmiddels deel uit-

maakt van ons DNA. De omzetdaling 

en de relatieve zwakte van de dollar 

in de eerste jaarhelft tonen echter aan 

dat onze besparingsstrategie niet zal volstaan om gelijke 

tred te houden met de omzetdaling. Als percentage van de 

omzet stijgen onze verkoop- en algemene beheerskosten, 

onze brutomarges krimpen en we moeten onze O&O op 

hetzelfde niveau houden. We moeten dus echt de omzet-

groei herstellen om de rendabiliteit van deze onder neming 

te vrijwaren. De complexi teit van Agfa, zijn wereldwijde 

aanwezigheid en zijn infrastructuur zijn niet compatibel 

met de huidige omzet. Daarom is omzetgroei het absolute 

aandachtspunt voor de volgende jaren. 

PLUS: Hoe belangrijk zijn de alliantie met Lucky 
HuaGuang en de overname van de druk voor
bereidings business van Ipagsa in het licht van deze 
ambitie?
CHRISTIAN REINAUDO: Voor een volledig begrip van het 

belang van deze overeenkomsten wil ik een bredere kijk 

op ons transformatieproces geven. Ons doelgerichte groei-

project, project G, gaat veel verder dan de splitsing van de 

onderneming.  

Met de splitsing van de onderneming in een ITCo en een 

MainCo, willen we de twee delen in staat stellen om hun 

activiteiten te doen groeien. Voor ITCo is dit volkomen 

logisch aangezien de IT-markt in essentie een groeimarkt 

is en aangezien onze positie in deze markt, met Imaging 

IT Solutions enerzijds en Hospital Information Systems 

anderzijds, vrij sterk is. Daarom moeten we van deze 

groei kunnen profiteren.  

Dit ligt minder voor de hand voor MainCo. Binnen MainCo 

zijn verschillende activiteiten goed gepositioneerd om 

te anticiperen op de potentiële groei van de markten. 

Denk maar aan de apparatuur voor radiografie, de 

inkjet  business en natuurlijk de producten van Specialty 

Products. Dat zijn onze groeimotoren. Voor onze druk-

voor bereidingsactiviteiten lag het minder voor de hand 

om aan te tonen dat ze konden groeien in een markt die 

wereldwijd krimpt. Vanuit dat oogpunt geven de alliantie 

met Lucky HuaGuang en de Ipagsa-overname ons een 

dominante positie in de consolidatietrend binnen de 

grafische industrie. Ze bieden ons een unieke kans om 

de business te doen groeien en om onze rendabiliteit 

te herstellen.

PLUS: Met welke problemen wordt 
onze druk voor bereidingsbusiness 
vandaag geconfronteerd?

CHRISTIAN REINAUDO: Onze druk-

voor bereidingsbusiness staat al vier 

jaar onder zware druk. De business 

verschuift meer en meer naar erg competitieve markten 

waar de prijszetting meer en meer bepalend wordt 

voor succes. Dit in tegenstelling tot de meer mature 

markten waar ons vermogen om geïntegreerde volledige 

oplossingen – inclusief software en diensten – te leveren, 

naar waarde geschat wordt.  

Anderzijds blijft de drukvoorbereiding een business die 

sterk door technologie gedreven wordt. Denk maar aan 

de ontwikkeling van de nieuwe direct-on-press-platen die 

op de drukpers verwerkbaar zijn. Al deze technologische 

evoluties zijn erg belangrijk voor de toekomst. Daarom 

geloof ik dat kleinere bedrijven die niet dezelfde onder-

zoeks faciliteiten hebben het moeilijk zullen hebben om op 

het vlak van O&O gelijke tred te houden met de grotere. 

Dus zijn deze partnerships van vitaal belang als we willen 

groeien in een markt in volle consolidatie die lijdt onder 

prijsdruk en hoge grondstofprijzen.

PLUS: Wat houdt de alliantie met Lucky HuaGuang 
eigenlijk in?
CHRISTIAN REINAUDO: Door de alliantie met Lucky 

HuaGuang zou Agfa Graphics in staat moeten zijn om te 

groeien doordat we een groot deel van onze productie-

capaciteit beschikbaar kunnen houden voor value selling, 

waarmee ik onze high-end drukplaten bedoel. Tegelijker-

tijd krijgen we toegang tot extra kwaliteits volle en 

omvang rijke productie capaciteit in China. De essentie van 

deze samenwerking is dus twee ledig: inspelen op de groei 

in de landen waar de markt nog groeit enerzijds en in de 

mature landen ons vermogen behouden om het verschil 

te maken met value selling anderzijds. Daar is de prijs 

minder belangrijk aangezien onze klanten de software en 

diensten van Agfa op prijs stellen.

“Omzetgroei 
is het absolute 

aandachtspunt voor 
de volgende jaren.”
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PLUS: Welk voordeel haalt Agfa uit deze samenwerking?
CHRISTIAN REINAUDO: Het zal onze concurrentiepositie 

verstevigen op het vlak van de kosten, vooral in de 

markten die nog groeien en waarin de prijs een erg 

belang rijk element is. De alliantie moet voorts zowel 

Agfa als Lucky HuaGuang in staat stellen om hun groei 

in China te versnellen door de combinatie van hun 

distributie activiteiten voor drukvoorbereiding in dat land. 

Daartoe zal een joint venture opgezet worden tussen Agfa 

en Lucky HuaGuang in China. Samenwerken met Lucky 

biedt ons een unieke kans om onze activiteiten te doen 

groeien en om onze rendabiliteit te herstellen. Het is een 

belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van onze 

twee lagige strategie, waarbij we onze klanten over heel 

de wereld meer keuzemogelijkheden willen bieden. Agfa 

Graphics zal volledige drukvoorbereidingsoplossingen 

blijven aanbieden op basis van value selling, innovatie 

en uitstekende services (premium segment). Anderzijds 

zullen we nu beter in staat zijn om ook de prijsgevoelige 

regio’s en segmenten van de wereldwijde drukindustrie 

te bedienen met goedkopere drukplaten. We zijn ook 

van plan om na verloop van tijd onze samenwerking op 

andere vlakken uit te breiden met het oog op de verdere 

groei van onze activiteiten en aanwezigheid van ons merk 

op internationaal vlak.

PLUS: Wat is het voordeel voor Lucky HuaGuang? 
Waarom kozen ze voor Agfa?
CHRISTIAN REINAUDO: Dankzij onze technologische onder-

steuning kunnen ze de kwaliteit van hun drukplaten 

opkrikken. Dat zal hen een voordeel ten opzichte van 

de concurrentie opleveren in het prijsgevoelige segment 

in China. Voorts heeft de Chinese overheid steeds meer 

aandacht voor het milieu. Onze expertise en onze kennis 

op het vlak van de ontwikkeling en de productie van 

ecologisch verantwoorde drukplaten waren een belangrijk 

element in het beslissingsproces. 

PLUS: Wat voor een bedrijf is Lucky HuaGuang?
CHRISTIAN REINAUDO: Lucky HuaGuang Graphics Co is een 

staatsbedrijf dat valt onder de China Aerospace Science 

and Technology Corporation. Het werd opgericht in 

1972. Intussen is het uitgegroeid tot China’s voornaamste 

specialist in de productie van en het onderzoek naar licht-

gevoelige materialen voor de drukindustrie. Ze voeren 

groene technologie hoog in het vaandel. Het is in China 

een toonaangevende producent van offset-druk platen en 

het HuaGuang-merk is erg gekend in de Chinese druk-

industrie. Maar ze breiden hun aanwezigheid ook uit 

buiten hun thuismarkt. Zowat vijf jaar geleden hadden 

ze een sterke positie in China met film en analoge druk-

u
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platen. Toen de wereldwijde markt in de richting van de 

digitale drukplaten opschoof hadden ze het even moeilijk. 

Maar ze pasten geleidelijk hun productielijnen aan en nu 

breiden ze geleidelijk uit buiten China. 

PLUS: Moeten we ons zorgen maken over ons 
intellectueel eigendom?
CHRISTIAN REINAUDO: Nee. We dragen ons intellectueel 

eigendom niet over, we dragen geen basis patenten over. 

Verre van zelfs. We geven Lucky HuaGuang de steun die 

ze nodig hebben om de druk-

platen te produ ceren die wij van 

hen zullen kopen in over een-

stemming met onze kwali teits-

normen. Dat is meteen de essentie 

van de alliantie en dat is ook de 

reden waarom we geloven dat dit 

zowel voor Agfa als voor Lucky 

HuaGuang groei zal opleveren, 

eerst in de Chinese markt en na verloop van tijd in de rest 

van de wereld. We verhogen de productie kwaliteit van onze 

leverancier en tegelijkertijd krijgen we toe gang tot extra 

productiecapaciteit waarvan de kosten veel lager liggen 

dan in onze eigen fabrieken. Wat de bescherming van 

ons intellectueel eigendom betreft: we hebben een sterke 

patentportfolio en we hebben in het verleden al bewezen 

dat we onze patenten met veel succes kunnen beschermen. 

PLUS: Hoe past de overname van de Spaanse druk voor
bereidingsleverancier Ipagsa in onze groeistrategie?
CHRISTIAN REINAUDO: Ipagsa is een kleinere, maar toch 

belangrijke speler in de drukvoorbereidingsmarkt. Ze 

zijn vooral actief in de prijsgevoelige marktsegmenten, 

niet alleen in Europa, maar ook in Latijns-Amerika. De 

drukplaatvolumes die we zullen overnemen zullen deels 

geïnte greerd worden in Agfa’s wereldwijde productie-

netwerk en deels zal de productie uitbesteed worden aan 

derden. Zoals te lezen is in het pers bericht, nemen we hun 

drukplaatproductiefaciliteiten 

niet over. Ook deze overname 

past in de tweelagige strategie 

van Agfa Graphics. We willen 

de prijsgevoelige regio’s en 

segmenten van de wereldwijde 

drukindustrie beter bedienen, een 

duidelijk onderscheid makend 

met het premium segment 

dat beleverd wordt door onze bestaande Graphics- 

organisatie. Verwacht wordt dat deze over name in 2019 

tot 30 miljoen euro zal bijdragen aan de omzet van Agfa 

Graphics, met een EBITDA-percentage met dubbele cijfers. 

Daarmee wordt Agfa’s ambitie onder streept om – ook in 

MainCo – te streven naar rendabele groei. 

 

“Met Lucky HuaGuang en 
Ipagsa kunnen we onze 
business doen groeien 
en onze rendabiliteit 

verbeteren.”
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Eenmaal per kwartaal geeft PLUS je 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

Dat de financiële analisten en de investeerders nogal 

onder koeld reageerden op de resultaten van het tweede 

kwartaal lag in de lijn der verwachtingen. Ook het gevolg 

liet zich raden: op de dag van de publicatie van de resul-

taten zakte het aandeel met zeven procent, waar door de 

geleide lijke stijging in de loop van het tweede kwar taal 

gedeeltelijk teniet gedaan werd. De dagen daarna bleef 

de afkalving nog even aanhouden. Hoewel de tegen-

vallende resultaten in het algemeen en de omzet daling 

van Agfa Graphics in het bijzonder de meeste aandacht 

naar zich toezogen, ontsnapte alvast één belang rijke 

passage in het kwartaalpersbericht niet aan de aan-

dacht van de meest opmerkzame analisten: de belofte 

van CEO Christian Reinaudo dat Agfa initiatieven om 

actief te participeren in de noodzakelijke consolidatie 

van de drukvoorbereidingsindustrie zou onderzoeken. 

De analisten konden echter niet vermoeden dat twee van 

deze initiatieven toen al in de steigers stonden.

Nog geen week na de publicatie van de kwartaalresultaten 

kondigde Agfa immers al de strategische alliantie met 

Lucky HuaGuang aan en nog eens een week later was het 

de beurt aan de kleine maar strategisch belangrijke over-

name van de drukvoorbereidingsbusiness van het Spaanse 

Ipagsa. Beide deals werden door de finan ciële analisten 

enthousiast onthaald. Guy Sips van KBC Securities vond 

vooral de alliantie met Lucky ‘één van de grotere stappen 

in het geheel van initiatieven die Agfa neemt om zich 

voor te bereiden op de toekomst.’ Ook Stefaan Genoe 

van Degroof Petercam begreep de logica achter deze 

beslissingen. Hij verwelkomt elk conso lidatie-initiatief in 

de drukvoorbereidingsindustrie en hij vindt dat dit soort 

stappen noodzakelijk is om de renda biliteit op langere 

termijn veilig te stellen.

Ook op de beursvloer was de reactie op de initiatieven 

duidelijk positief. Beleggers stuurden het Agfa-aandeel 

op de dag van de bekendmaking van de alliantie met 

Lucky bijna vier procent hoger. De link tussen oorzaak (de 

Lucky-communicatie) en gevolg (de koersstijging) lijkt 

evident, niet? Lukas Vanacker van zakenkrant De Tijd zag 

het nochtans anders. Volgens hem was de heropleving 

van het Agfa-aandeel veeleer te danken aan een andere 

mededeling. Een dag voor de aankondiging van de Lucky-

deal meldde Agfa immers dat het Duitse aandelenfonds 

Active Ownership Capital (AOC) een belang van 

10,3 procent in de onderneming heeft opgebouwd. 

Daar mee heeft het zich in korte tijd opgewerkt tot Agfa’s 

grootste aandeelhouder.

Het in Luxemburg gevestigde AOC heeft de reputatie een 

activistisch fonds te zijn. Dat wil zeggen dat de mensen 

achter het fonds – de Duitsers Florian Schuhbauer 

en Klaus Röhrig – hun belang in bedrijven wel eens 

gebruiken om hun stempel te drukken op het beleid van 

die bedrijven en om een zitje in de raden van bestuur te 

bemachtigen. De Tijd suggereert in een tweede artikel 

zelfs dat Agfa’s CEO en Voorzitter van de Raad van 

Bestuur maar beter opletten voor deze activisten. De 

toe komst zal uitwijzen welke plannen AOC heeft, maar 

in een reactie in De Tijd luidt het alvast: ‘AOC gelooft in 

het waardecreatiepotentieel van Agfa-Gevaert op lange 

termijn en steunt de voortdurende transformatie onder 

het huidige management.’ Het valt uiteraard niet met 

zeker heid te zeggen welke aankondiging de beleggers 

op 28 augustus heeft aangezet om Agfa-aandelen te 

kopen, maar één ding staat als een paal boven water: 

de consolidatie-initiatieven zullen bijdragen tot het 

creëren van waarde voor álle aandeelhouders van Agfa, 

groot of klein. 

 

Eerst het slechte nieuws, dan het goede

8 mei 2018

2,986 € +24,6%
22 augustus 2018

3,720 €
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Soldermask voor
een efficiëntere

PCB-productie
PLUS: Wanneer zijn we rond inkjet voor de PCBmarkt 
gaan werken? 
FRANK: Ongeveer zes, zeven jaar geleden is de industrie 

op de digitale productietrein gesprongen en wij hebben 

daar als het ware onze PCB inkjetwagon aangekoppeld. 

Vertrekkende vanuit de Agfa-kennis op het vlak van ink jet-

inkten hebben we bekeken wat we hiermee in de PCB-

omgeving zouden kunnen doen.  

Een eerste digitale inkjetstap hebben we genomen met 

onze DiPaMat Legend-inkten. Ondertussen hebben we 

een gamma uitgebouwd van een viertal inkten: een witte, 

een gele, een zwarte en een flexibele. Die producten 

hebben hun plaats op de markt veroverd en we zijn ervan 

overtuigd dat ze nog heel wat toekomstperspectieven 

bieden. Vandaag produceren we hiervan enkele duizenden 

liters per jaar. 

Een tweede pad dat we volgen is wat we noemen etch-
resist. Het is een inkt die aangebracht wordt op een 

metaal. Voor PCB’s is dat meestal koper, maar het kan 

ook alu minium, roestvrij staal of zelfs glas zijn. De inkt 

beschermt als het ware het materiaal tijdens het ets proces.

Nadien wordt hij verwijderd. Het geëtste beeld blijft dan 

over. Hiermee zijn we binnen het PCB-segment gestart, 

maar dit loopt nog wat stroef. Wel hebben we met dit 

procédé al enkele mooie toepassingen binnen het deco rative 
etching-segment (zie foto) gerealiseerd. 

Dat brengt ons uiteindelijk tot de soldermask-inkten. 

Bij een PCB heb je enerzijds de geleidende banen (koper) 

waarop vaak een zilver- of goudlaagje ter bescherming 

wordt gelegd. De groene soldermask-laag dient uit einde lijk 

om het geheel te beschermen tijdens het productie proces 

van de PCB, het bestukken van de PCB en later tijdens het 

gebruik. Zo’n laag beschermt de PCB onder meer tegen 

oxidatie of voorkomt dat er een kortsluiting tussen de 

verschillende geleidende baantjes ontstaat.

PLUS: Is soldermasktechnologie een complex gegeven?
FRANK: Zeker, bijvoorbeeld qua levensduur worden er 

aan dit product hoge eisen gesteld. Tien, twintig jaar is 

geen uitzondering. Maar dat geldt ook voor de thermische 

en elektrische eigenschappen of de solventresistentie 

van de soldermask. Als je alle eigenschappen verzamelt 

waaraan dit product moet voldoen, dan heb je een dikke 

Voor PCB’s (gedrukte schakelingen) biedt 
Agfa tot op heden vooral filmgebaseerde 

producten aan. Denk aan het Idealine-
filmassortiment. Met 40% is Agfa markt-

leider in dit segment. Ondanks het feit 
dat deze markt krimpt, zien we dat ons 

marktaandeel voorlopig niet achteruitgaat. 
Maar de boodschap is duidelijk: de vraag 

naar film zal verder afnemen en dus moeten 
we nu met nieuwe oplossingen voor de 

dag komen. Omdat inkjet beschouwd wordt 
als een veelbelovende techno logie in dit 

segment, richt Agfa Specialty Products zijn 
O&O-inspanningen op de ontwikkeling 

van inkjetinkten voor PCB-toepassingen. 
Na de inkjetinkten voor Legend- en Ets-

toepassingen, is Soldermask-inkjetinkt de 
volgende in de rij van deze strategie. PLUS 

sprak hierover met collega Frank Louwet, 
BU manager Advanced Coatings & Chemicals.
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telefoonboek aan specificaties. Die kwaliteitsbeschrijving 

is gelijktijdig je ingangsbewijs bij de klant. Aan de hand 

hiervan wordt immers beslist of je product überhaupt in 

aanmerking kan worden genomen.

PLUS: Had Agfa de nodige technologie in huis om zich 
in deze markt te begeven?
FRANK: Neen. Daarom ook hebben we in 2016 beslist 

om een samenwerking aan te gaan met Electra Polymers 

uit het Verenigd Koninkrijk. 

Deze kleine speler beschikt wel 

over heel wat technologie en 

knowhow over klassieke solder-

mask, maar heeft geen erva ring 

op het vlak van ink jet. Wij zijn 

dus samen in zee gegaan en 

nu, na goed anderhalf jaar ont-

wikke len, kunnen we zeggen dat 

we een final acceptance onder-

tekend hebben. Dat wil zeggen dat we nu over een mate-

riaal beschikken dat aan alle vereisten voldoet en dat klaar 

is om commer cieel te worden aangeboden. Ondertussen 

zijn wij bezig met een aantal field tests en hebben we reeds 

een klant in Duitsland die het in zijn productie voor zijn 

klanten gebruikt.

PLUS: Wat zijn de vooruitzichten?
FRANK: Zo’n eerste referentieklant is heel belangrijk en 

zal waarschijnlijk wel wat deuren openen. In de markt is 

er een enorm potentieel voor dit product. Wij hebben dus 

heel wat troeven in handen om er iets moois van te maken. 

We hebben daarbij ook het voordeel dat wij onze huidige 

klanten die nu nog met film werken, kunnen helpen bij de 

overschakeling naar onze op inkjet gebaseerde oplossing.

PLUS: Wat is juist het voordeel van een inkjet 
soldermask?
FRANK: Hoe maakt men juist een PCB? In een koperplaat 

worden de nodige lijnpatronen geëtst en vervolgens 

wordt het overtollige koper weggestript. Het geheel 

moet dan opnieuw een beschermlaag krijgen waarbij de 

contactpunten vrij moeten blijven. Tot op vandaag werd 

er een egale groen soldermask-laag overgegoten. Die 

wordt gedroogd en met behulp van een film wordt dan het 

gewenste patroon belicht. Tot slot wordt die soldermask 

dan ontwikkeld en ‘gebakken’. Een omslachtig proces.  

Met onze inkjettechnologie vereenvoudigen en verkorten 

we het productieproces aanzienlijk. Efficiëntie en tijds winst 

zijn dus zeker belangrijke voordelen. Met inkjet ben je ook 

veel flexibeler, wat bv. voor de producenten van prototypes 

en kleine oplages heel belangrijk is. Verder heb je in 

vergelijking met de klassieke soldermask-productie tien 

keer minder plaats nodig. Nu volstaat eigen lijk een pro-

fessionele inkjetprinter. Om het verschil duide lijk te maken: 

bij de klassieke productie spreekt men van een solder-

mask-straat. Het aantal mensen dat je nodig hebt voor de 

bediening van het productie proces is bijgevolg ook kleiner. 

Last but not least is ook de afval ver werking een belang-

rijk pluspunt. De solder mask-productie bevat vandaag nog 

heel wat solventen die in het productieafval achter blijven, 

bij inkjet heb je dat probleem 

niet. Ook in Azië, waar toch 

het leeuwendeel van de PCB-

industrie gevestigd is, is dit 

een belangrijk onderwerp. Met 

name de Chinese overheid kijkt 

– steeds meer – nauwlettend 

toe op de milieu-impact van 

hun productie. 

PLUS: Wat is de volgende stap?
FRANK: We hebben nu een goed product waarmee we 

naar buiten kunnen komen. Anderzijds is dat maar een 

klein stukje van de puzzel. De oplossing die de klant 

zoekt bestaat uit hardware, software en materialen. Het 

materiaal hebben we, voor de hardware en de software 

trachten we nu wereldwijd partnerships af te sluiten met 

de printerproducenten.
 

Soldermask is het resultaat  
van een doorgedreven samen
werking tussen verschillende 
teams. Verkoop, Applicatie en 

O&O,… elk heeft een belangrijk 
aandeel in de ontwikkeling  

van het nieuwe project.

Het team achter Soldermask: v.l.n.r. Rudy Coquet - productmanager, 
Willem Gilbert - applicatiemanager, Mark Lens - applicatiemedewerker, 
Frank Louwet - BU Manager, Mariana Van Dam - sales manager, 
Marion Sauvageot - R&D-medewerker en Rita Torfs - R&D Manager.
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De deelnemers aan het Red Carpet Event werden met de 

nodige egards ontvangen. Bij het binnenkomen mochten 

ze één voor één op de foto in een voor de gelegenheid 

gebouwde ‘Extreme’-fotostudio. Deze foto werd nadien 

gebruikt in een bijzonder aandenken aan de dag.

Na de inleidende speech van Marketing Manager Willy 

Van Dromme, waarin hij refereerde aan de nieuwe 

Extreme-campagne van Agfa Graphics, volgde de offi-

ciële voorstelling van de nieuwe Jeti Tauro H3300 in het 

demo  centrum. Aansluitend konden de genodigden de 

gigant live aan het werk zien, zowel in een vlakbed- als 

Half juni rolde Agfa Graphics twee 
dagen lang de rode loper uit voor 

meer dan 300 sign&display-bedrijven 
uit de hele wereld voor een exclusief 

Red Carpet Event. Tijdens het event 
beleefde de nieuwe Jeti Tauro H3300 

LED zijn publieke debuut. Ook de pers 
was talrijk vertegenwoordigd.

een roll-to-roll-opstelling. Eén Jeti Tauro H3300 LED 

was geoptimaliseerd als platenprinter, met volle dig 

geauto mati seerde doorvoer van het substraat. De andere 

printer was uitgerust met een master rol-naar-rol-systeem, 

zodat twee rollen media, van elk 800 kilogram, naast 

elkaar kunnen worden geprint. Daarnaast was er volop 

aandacht voor het complete aan bod aan groot formaat-

inkjetoplossingen in de demo centra, met printers, 

UV-inkten, work flow software en afwerkings oplossingen. 

De genodigden kregen extra uit leg van Agfa Graphics’ 

inkjetexperts en ze hadden ruim de tijd om een brede 

waaier aan gedrukte samples te bekijken en betasten.

Red Carpet Event
Rode loper voor sign&display-bedrijven van over de hele wereld 

Het inkjet-team zorgde als een goed geoliede machine voor een succesvol Red Carpet-event. Proficiat!
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Extreme productivity. Extreme quality.
Het Red Carpet Event maakte deel uit van de Extreme-

campagne, met de slogan ‘Extreme productivity. Extreme 

quality’ die uitdrukt dat Agfa Graphics’ inkjetprinters de 

perfecte balans bereiken tussen hoge productiviteit en 

kwaliteit. Dat doen ze dankzij de Asanti-workflowsoftware 

en de Thin Ink Layer-technologie bovendien aan de beste 

cost of ownership.

Nieuw vlaggenschip: 
de Jeti Tauro H3300 LED
Voortbouwend op de successen van de Jeti Tauro 

H2500 LED lanceerde Agfa Graphics tijdens het event 

de grotere, stevigere en snellere Jeti Tauro H3300 LED. 

Dit hybride werkpaard print fotorealistische beelden tot 

3,3 m breed aan een snelheid tot 453 m²/uur. De machine 

is gemaakt om 24 op 7 plaat-, vellen- of rollenmaterialen 

te drukken en ze kan volledig geautomatiseerd worden. 

Dankzij de UV LED-droogtechnologie kunnen ook 

hittegevoelige materialen worden geprint.

u
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Eerste Jeti Tauro H3300  
voor Van As Print & Sign
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In hun leeftijdscategorie behoren Lewis en Naomi tot 

de absolute top. Ze zwommen, fietsten en liepen al een 

indruk wekkend palmares bij elkaar, met podium plaatsen 

en toptijden op wedstrijden als de Ironman UK en de 

wereldberoemde Ironman in Hawaï. Dergelijke prestaties 

zijn natuurlijk enkel mogelijk dankzij een bikkel hard 

en uitgekiend trainingsschema. Voor het opvol gen en 

het voortdurend verbeteren van hun conditie en hun 

prestaties rekenen topatleten en hun trainers tegen-

woordig steeds meer op gegevens die tijdens trainingen 

continu verzameld worden. Zo wordt bijvoor beeld de 

hart slag van een atleet gemeten om na te gaan hoe hij 

tijdens zijn training met piekbelasting omgaat en hoe snel 

hij recupereert. Maar ook slaapgegevens en info over het 

hartritme in rust zijn nuttig voor het uitstippelen en het 

bijsturen van het trainingsschema. 

Er bestaan tegenwoordig heel wat draagbare technolo-

gische snufjes om die gegevens op een comfortabele en 

continue manier te verzamelen. Het gaat dan niet alleen 

om polshorloges met activity trackers, maar ook om meer 

gesofisticeerde technologie die in kleding of schoenen 

wordt ingebouwd. 

In de eerste plaats is Agfa HealthCare heel trots om deze 

atleten te kunnen ondersteunen. Ze bieden ons echter 

ook een mooie kans om de kracht en de waarde van ons 

platform voor geïntegreerde zorg te demonstreren. 

De verzamelde gegevens van Lewis en Naomi worden 

opgeladen in Agfa HealthCare’s platform voor geïnte-

greerde zorg. Vandaaruit worden ze gedeeld met hun 

trainers en medische begeleiders en aangevuld met 

andere gegevens uit hun medische dossiers. Een voorbeeld 

zijn de gegevens uit de ‘Heat Chamber’, waar Lewis 

ging trainen om zich voor te bereiden op de Ironman in 

Hawaï. In een gesloten omgeving werd de temperatuur 

opgedreven tot 32 graden, bij een vochtigheidsgraad van 

80%. Daar werd nog een windmachine aan toe ge voegd 

om de omstandigheden in Hawai zo goed moge lijk na 

te bootsen. De prestatiegegevens die in deze omstandig-

heden werden opgetekend waren uitermate belangrijk 

voor Lewis’ verdere voorbereiding. De mogelijkheid om 

alle gegevens efficiënt te verzamelen, te bewaren en te 

analyseren geeft zowel de atleten zelf als hun begeleiders 

een volledig beeld van de gezondheid en conditie. 

Trainings schema’s kunnen verder worden bijgesteld, wat 

de prestaties ten goede komt. 

Je kan Lewis en Naomi volgen op Agfa HealthCare’s blog 

en op Twitter via de hashtag #BtheBestUCanB.
 

Sinds vorig jaar steunt Agfa HealthCare 
twee Britse triatlonatleten. Onder het motto 

#BtheBestUCanB strijden Lewis Eccleston 
en Naomi Wright tegen de wereldtop. 

BtheBestUCanB

Lewis Eccleston

Naomi Wright
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Het publiek en de jury waren onder de indruk van de 

presentatie, wat Kristina zowel de eerste prijs van de jury 

als de tweede prijs van het publiek opleverde. De jury 

was vooral onder de indruk van hoe Kristina en het hele 

team best practices van de industrie combineren met 

innovatieve oplossingen.
 

Collega Kristina Rylova nam de presentatie voor haar 

rekening. Ze deelde overtuigend Agfa HealthCare’s visie 

op het Competitive Intelligence-proces en ze besprak de 

weg die het team heeft afgelegd om tot een efficiënte en 

kostenbewuste aanpak te komen voor alles wat met het 

Intelligence-proces te maken heeft: van het verzamelen 

van gegevens, de archivering van alle data, de analyse 

en uiteraard ook het delen ervan met de rest van de 

organisatie. Het uiteindelijke doel is de ondersteuning van 

de strategiebepaling van de onderneming. 

Strategie-, Business Development- en Market Intelligence-team 
van Agfa HealthCare valt in de prijzen 

In juli ging het Strategie-, Business 
Development- en Marketing Intelligence-

team van Agfa HealthCare aan de haal 
met twee prestigieuze prijzen tijdens 

de CiMi.CON-conferentie. Dit jaarlijkse 
evenement brengt experten op het vlak 

van concurrentie- en marktonderzoek 
en intelligence van over de hele wereld 

samen om de laatste nieuwe trends te 
bespreken en ervaringen uit te wisselen 

omtrent de grootste uitdagingen. Drie 
bedrijven – waaronder Agfa HealthCare 

– werden ook genomineerd om 
verwezenlijkingen te presenteren. CiMi.CON

Wat doet het Strategie- en Business 
Intelligence-team?

 

Wie is Kristina Rylova?
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Op vrijdag 8 juni was de feestelijke schuur van 
De Jachthoorn in Kontich opnieuw de plaats 

van afspraak voor de jubilarissen van onze 
onderneming. Aanleiding was uiteraard het 

jaarlijkse feest ter ere van hun 25 of 40 dienstjaren. 
De kleine groep jubilarissen – een gevolg van de 
aanwervingsstop begin jaren negentig – genoot 
volop van een sfeervolle receptie, gevolgd door  

een heerlijk walking dinner. En zoals  
gebruikelijk werd er met veel plezier  
teruggekeken op de vele dienstjaren. 

Op de volgende pagina’s vind je  
een foto-impressie van het feest en de feestrede 

van CEO Christian Reinaudo. 

Jubilarissen
feest

2
0
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“Hartelijk welkom op ons jaarlijkse jubilarissenfeest. Het 

is telkens weer een unieke kans om herinneringen op te 

halen met de mensen die samen met jullie 25 of 40 jaar 

geleden bij Agfa-Gevaert in dienst traden. 

Beste collega’s, 2018 is het jaar waarin jullie je jubileum 

vieren. Maar in 2018 herdenken we ook dat 150 jaar 

geleden één van de meest invloedrijke Belgische 

industriëlen geboren werd. Ik heb het uiteraard over 

Lieven Gevaert, de oprichter van Gevaert Photoproducten. 

Deze visionair lag aan de basis van de multinational waar 

jullie al een groot deel van jullie leven mee verbonden zijn. 

In de 25 of 40 jaar dat jullie hier werken, hebben jullie 

al veel sleutelmomenten in het bestaan van ons bedrijf 

meegemaakt. Sommigen onder jullie werkten hier al 

tijdens de zilvercrisis in de jaren ’80. Denk ook aan de 

opkomst van de digitale technologie en de verkoop 

van Consumer Imaging. Bij het begin van de financiële 

crisis in 2007 hing ons voortbestaan zelfs aan een zijden 

draadje. Maar met zijn allen zijn we er in geslaagd om 

Agfa-Gevaert weer financieel gezond te maken. En nu 

maken jullie opnieuw een scharniermoment mee. In 2018 

bereiden we de opdeling van onze Groep in twee aparte 

bedrijven voor.
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We zetten die ingrijpende stap uiteraard niet zomaar. Ik 

ben ervan overtuigd dat de opdeling zowel de HealthCare 

IT-activiteiten als de andere activiteiten meer kansen zal 

geven om te groeien. We zijn nu bezig om voor beide 

bedrijven de juiste strategie uit te stippelen om die groei 

mogelijk te maken. 

Voor de groei reken ik uiteraard op onze groeimotoren, 

zoals IT voor de gezondheidszorg, directe radiografie, 

inkjet en de toekomstgerichte producten van Specialty 

Products. Dat spreekt voor zich. Maar het zou bijzonder 

dom zijn om onze traditionele producten nu al af te 

schrijven. Als we aan een lage kost kwaliteitsvolle 

producten kunnen leveren, zie ik ons immers een hoofdrol 

spelen in de consolidatie van de krimpende markten voor 

filmproducten en voor drukplaten.

Dat we nu op een punt gekomen zijn dat we opnieuw 

aan groei kunnen gaan denken, hebben we in de eerste 

plaats aan jullie te danken. De manier waarop de werk-

nemers van dit bedrijf omgaan met alle uitdagingen, 

getuigt van een enorme veerkracht. En van een zin voor 

ondernemerschap waar Lieven Gevaert trots op zou zijn. 

Beste jubilarissen, jullie hebben Agfa-Gevaert mee groot 

gemaakt. Dankzij jullie is onze onderneming nog steeds 

één van de kroonjuwelen van de Belgische bedrijfswereld. 

En dankzij jullie zullen de delen van onze Groep in de 

toekomst weer groeien. Ik kijk dan ook met optimisme 

naar de toekomst.

Collega’s, ik dank jullie van harte voor jullie loyaliteit en 

jullie inzet. En nu is het tijd om te eten, te drinken en te 

genieten. Ik hef het glas op jullie, en op Agfa.”
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Jubilarissen 2018
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Op 5 september – vier weken voor de  
WEP/IFRA-vakbeurs voor de krantenindustrie 
– organiseerde Agfa Graphics een pers evene-

ment om haar meest recente technologie 
voor krantendrukkerijen voor te stellen.  

Het evenement vond plaats in de  
Berlijnse krantendrukkerij van  

media concern Axel Springer.

Vooral de nieuwe Avatar V-ZH-drukplaat en Attiro ZH 

clean-out unit stonden tijdens het evenement in de 

schijn werpers. Het gecombineerde systeem levert voor-

delen op het vlak van rendabiliteit, ecologie en gebruiks-

gemak, ofwel ECO³. In de zomermaanden werden de 

Avatar V-ZH en Attiro ZH met succes uitgebreid op de 

proef gesteld bij Axel Springer. 

Tijdens het persevenement lichtte Market Manager 

News papers Rainer Kirschke de ECO³-strategie van Agfa 

Graphics voor kranten toe, met de focus op de manier 

waarop gestroomllijnde drukvoorbereidingsprocessen de 

renda biliteit van de krantenproductie kunnen verhogen. 

Hij presenteerde ook de nieuwe technologie in detail. 

Daarna volgde een rondleiding door de drukkerij van Axel 

Springer met live demo’s van de nieuwe producten. 

De mede werkers bij Axel Springer spraken ook zelf over 

hun ervaringen en over hoe zij de toekomst van de 

krant zien.
 

Axel Springer-kranten 
werken met Agfa

Agfa Graphics stelt nieuwste technologische ontwikkelingen voor krantendruk voor

Avatar V-ZH & Attiro ZH:  
energie-, ruimte- en kostbesparend
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MUSICA maakt het verschil  

in Australië
In dit magazine berichtten we al vaker over MUSICA en hoe 

Agfa’s beeldverwerkingssoftware telkens weer het verschil 

maakt voor patiënten en zorgverstrekkers. Zo ook in het 

drukke Logan-ziekenhuis in Queensland, Australië. 

Reeds in 2014 begonnen zij aan de digitale transformatie van 

hun beeldvormingsactiviteiten, zowel in de radiologie- als in 

de spoedafdeling. Heel snel werd toen duidelijk dat Agfa’s 

DR-systemen (DR = Directe Radiografie) enorm performant 

waren. Bovendien zijn ze ook bijzonder snel, want dankzij de 

MUSICA-beeldverwerking is er achteraf geen enkele verwerking 

nodig. 

Bij een recente uitbreiding van de spoedafdeling was de keuze 

voor bijkomende DR-oplossingen van Agfa dan ook snel 

gemaakt. De toename in efficiëntie was vanaf dag één duidelijk: 

de consistente beeldkwaliteit zonder dat je aanpassingen of 

nabewerking moet doen, zorgt voor een vlotte verwerking van de 

beelden en bevordert een snelle behandeling van de patiënten. 

In Logan willen ze nog een stap verder gaan en MUSICA ook inzetten om de stralingsdosis te verlagen. Het ziekenhuis 

hanteert reeds het ALARA-principe, waarbij de stralingsdosis As Low As Reasonably Achievable (zo laag mogelijk) wordt 

gehouden. Maar voor de teamleider van de radiografie-afdeling, Dr. Michael Neep, gaat dit niet ver genoeg. Met zijn hele 

team onderzoekt hij hoe hij met de 3de generatie MUSICA de stralingsdosis kan optimaliseren en tot een standaard-

methodologie kan komen. Een lang proces dat veel onderzoek vergt, maar voor knie-onderzoeken zijn ze er al in 

geslaagd de dosis met 37% te verlagen en voor thoraxopnames zelfs tot 67%.

Link naar de brochure over deze case : https://bit.ly/2CPO9kI.

2 x een nieuw intranet
In het kader van het doelgerichte groeiproject werden 

onlangs twee nieuwe intranet-omgevingen gelanceerd: 

eentje voor de IT-activiteiten van HealthCare (het 

zogenoemde ITCo) en eentje voor HealthCare Imaging. 

Alle info op het vlak van HealthCare Imaging vind je 

voortaan op http://intranet.agfa.net/medicalimaging/.

Voor het ITCo-intranet surf je naar  

http://intranet.agfahealthcare.com/.

Vergeet zeker je bookmarks 

niet aan te passen!
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Centro Stampa bespaart op chemicaliën en onderhoud met Attiro
Centro Stampa is de toonaangevende drukkerij in het Zwitserland ten 

zuiden van de Alpen. Behalve kranten drukt het bedrijf 

ook weekbladen. In februari van dit jaar voegden ze 

twee Attiro VHS clean-out units toe aan hun bestaande 

computer-to-plate-lijnen.

De twee plaatproductielijnen bestaan nu elk uit een 

Advantage N-DL, een ultrasnelle Attiro VHS clean-out unit 

en een pons- & buigeenheid. De drukkerij verbruikt rond de 

100.000 m² chemievrije N95-VCF drukplaten per jaar.

De overschakeling van traditionele processoren naar de 

milieuvriendelijke Attiro clean-out units verhoogde de 

efficiëntie van Centro Stampa’s drukvoorbereidingsafdeling 

en verlaagde de kosten. Sinds de overstap spaarde de 

drukkerij al een pak geld uit dankzij het lagere chemie- 

en waterverbruik en doordat het reinigen van de machines 

minder tijd en energie vergt.

Bekijk het gefilmde interview op https://bit.ly/2p0fabB.

“De Attiro’s verbruiken 80% minder 
chemicaliën dan traditionele processoren. 
Daarenboven moeten we ze slechts om 
de drie maanden reinigen, tegenover 
één keer per week vroeger. En we hoeven 
niet langer een derde partij te betalen 
om het afval op te halen.”

Stefano Soldati, Managing Director

Prijs!
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Op een gewone zaterdagmorgen word je vaak wakker met 

een grote geeuw. Wat moet ik nu weer doen vandaag? 

Of eventjes uitslapen om te bekomen van vrijdagavond. 

Of druk, druk, naar de supermarkt en de ijskast vullen 

voor de volgende werkweek en klusjes doen die er tijdens 

de week niet van komen. Maar niet dus op zaterdag 

11 augustus: het was een Klassieke zaterdag met de 

grote K. Vol energie uit de veren voor een veelbelovende, 

zonnige Agfa Classic Car Rally, de eerste.

Zaterdag 11 augustus om 10 uur 
verzamelden 25 oldtimer fanaten 

– (ex-)Agfa-collega’s en verwanten 
– voor de eerste Agfa Classic 
Car Rally in Mortsel. In twaalf 

prachtige oldtimers ging het voor 
een rit van zo’n 90 kilometer  
via Tongerlo richting Itegem.  

Een verslag.

Een Klassieke zaterdag 

Eerste Agfa Classic Car Rally 

De wagens hebben allemaal een respectabele leeftijd, maar onder de 25 deelnemers was er een mooie mix van jong en oud!

24



Twaalf popelende oldtimers ontmoetten elkaar om 10 uur 

op een parkeerterrein in Mortsel. De Agfa-vlaggen geven 

al van ver het trefpunt aan. Onder de oudjes vond je het 

Spartaans sportieve type (drie Porsches), het vrolijke 

volkse type (inderdaad drie Volkswagens), het Engelse 

sportieve type (jawel, een MG), het superveilige Scandi-

na vische type (concurrentie tussen Saab en twee Volvo’s), 

de modieus flirtende Italiaan (ciao bella Alfa Romeo 

Giulia) en het statische koninklijke type (niets minder dan 

een Rolls Royce). 

De eigenaars keken en keurden vol bewondering en 

wissel den jaartallen en verhalen uit. Uiteraard werden er 

heel wat foto’s genomen. Het aantal aanwezige kinde ren 

getuigde dat de oldtimermicrobe al duidelijk is overge-

gaan op de jongere generatie. Het is een niet te stoppen 

virus. Deze eerste rally ging meteen ook inter nationaal: 

een collega van Agfa HealthCare in Bonn kampeerde een 

nacht in onze kontreien om aan deze rally deel te nemen.

Speciaal ontworpen rallyplaten en Synaps-zelfklevers 

werden op de wagens aangebracht. Na de briefing en het 

uit delen van het road book vertrok de colonne rond 11 uur 

als een sierlijke slinger richting Tongerlo. Na een vlotte 

rit langs rustige baantjes door het platteland, al dan niet 

volgens de vooropgestelde reisroute, arriveerde iede reen 

in het Torenhof in Tongerlo. Of toch net niet, de VW-kever 

pruttelde op vier kilometer voor de lunchplaats tegen 

en gaf forfait. Leve de koppelverkoop verzekering met 

pechverhelping! Terwijl de bolides op het grasveld stonden 

te pronken, genoot het gezelschap van het aperitief en de 

lunch op het terras. Nadien ging het terug de baan op voor 

het laatste stukje road book dat het gezelschap naar Itegem 

leidde, waar deze prachtige dag eindige op een obligaat 

terrasje. Dit smaakt duidelijk naar een volgende editie!

Bekijk alle foto’s: https://bit.ly/2CstJhF.
 

Een kijkje in de Agfa Classic Car paddock: (v.l.n.r.) Porsche 914/4 (1972) Walter Van Hoolst, Porsche 911 Carrera (1984) Domien Van Gestel, MG MGA (1959) Michel Konings, 
VW T1 (1956), Volvo P1800S (1964) Gunther Van Rompay, Alfa Romeo 1300GT Bertone (1971) Gunther Van Den Bergh, Saab 900 Turbo Cabrio (1992) Daniel Senft, 
VW Karmann Ghia Cabrio (1971) Caroline Van Rompuy, Rolls Royce Corniche Convertible (1984) Marc Fierens en Kris Moons, Porsche 944 (1982) Jef Debacker.
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Nagenoeg alle verlichting in de productieafdelingen 

en kantoren van onze vestiging in Mortsel bestaat uit 

TL-verlichting. TL was qua lichtopbrengst vroeger veruit 

te verkiezen boven halogeenverlichting of gloeilampen. 

Maar in vergelijking met LED-verlichting verbruiken 

TL-lampen meer elektriciteit, zeker de modellen met 

een klassieke ballast zoals die op Agfa meestal gebruikt 

werden. In het kader van de Energiebeleidsovereenkomst 

die Agfa met de Vlaamse overheid heeft afgesloten, 

gingen we op zoek naar alternatieve oplossingen.

PLUS: Waarom schakelen we nu pas over op LED?
DIRK: Een aantal jaren geleden was LED nog vrij duur, 

maar met de komst van de LED-tubes hebben we nu 

einde lijk een alternatief dat min of meer eenvoudig met 

de bestaande TL-armaturen kan worden gebruikt. Met die 

wetenschap zijn we aan de slag gegaan om uit te rekenen 

wat zo’n vervangingsproject ons zou kosten en wat het 

ons zou opleveren.

PLUS: Was dat een moeilijke oefening?
DIRK: Dat viel toch behoorlijk tegen. We weten immers niet 

hoeveel lichtpunten er hier exact zijn. Je kan ook moeilijk 

iemand door alle gebouwen, verdiepingen en lokalen laten 

lopen om alle lampen te tellen. Daar ben je maanden mee 

bezig. We hebben dus een eerste ruwe schatting gemaakt 

En er was (goedkoper
en beter) licht !

Eind vorig jaar werden er in de vestiging 
in Mortsel maar liefst 20.000 TL-lampen 

vervangen door energiezuinigere LED-
lampen. PLUS praatte met collega 

Dirk De Waele, manager Elektriciteit 
Hoogspanning en Laagspanning, over het 

hoe en wat van dit project.
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aan de hand van verschillende berekeningsmethoden. Zo 

gebruikten we als basis het aantal lampen dat we jaarlijks 

moeten vervangen. Je kan echter ook een berekening 

maken met de regel die zegt dat ongeveer 30% van het 

totale elektriciteitsverbruik naar industriële verlichting 

gaat. Een andere manier van rekenen vertrok van het aantal 

vierkante meter dat je moet verlichten. Voor een gemiddelde 

lichtsterkte van 300 lux heb je anderhalve TL-lamp nodig 

om 10 vierkante meter te 

belichten. Zo kan je ook weer 

een schatting maken van het 

aantal aanwezige lichtpunten. 

Maar dan nog zijn er heel wat 

para meters die een invloed 

hebben op je bereke ningen. 

Niet alle lampen branden even-

veel, sommige branden enkel tijdens de kantoor uren, 

andere branden 24/7. Niet alle lampen zijn TL-lampen, er 

zitten ook spots, spaarlampen of halogeen lampen tussen.  

Naast deze berekeningen moesten we kiezen welke lampen 

we gingen gebruiken. Op de markt zijn er wel 101 gekende 

en minder gekende merken. Het Agfa-team heeft dus heel 

wat LED-tubes getest, nagemeten en vergeleken. Hieruit 

kwamen twee types, een high-end en een low-end, naar 

voor die we voor Agfa als standaard gaan gebruiken. Na al 

die testen kan je gerust stellen dat het Agfa-team expert is 

op het gebied van LED.

PLUS: Wat was je besluit van al die berekeningen? 
DIRK: Eén: dat we hier minstens 50.000 TL-lampen 

hebben en twee: dat we een eventueel vervangingsproject 

best in verschillende fases aanpakken. Dus zijn we gaan 

uitrekenen wat het ons zou kosten als we in een eerste 

fase 20.000 lampen zouden vervangen en wat dit ons zou 

opleveren. Zo konden we ons investeringsbudget opstellen 

en indienen bij de directie. 

PLUS: Welke gebouwen maakten deel uit van die 
eerste fase? 
DIRK: Vanzelfsprekend hebben we eerst gekeken naar de 

productieruimtes waar de verlichting 24/7 werkt, omdat 

we daar de grootste besparing kunnen realiseren. De 

PET-installatie, de emulsiebereiding en een deel van de 

confectie (Gevaert 4) kregen high-end LED-lampen. De 

kantoren die bij deze productiefaciliteiten horen, kregen 

nieuwe low-end LED-lampen, net als de kantoren in de 

gebouwen van ICS (geb.550), van Engineering (geb.221) 

en van de businessgroepen en het corporate center (geb. 

58, 70 en 120). Gelijktijdig met dit project worden ook de 

oude defecte noodverlichtingen op LED overgeschakeld.

PLUS: Hoe groot is de besparing die je hiermee nu kunt 
realiseren?
DIRK: Hoe bereken je zoiets? Eigenlijk heel eenvoudig 

met drie kleine proefopstellingen. We sluiten telkens twee 

lampen op een eenvoudig watt-metertje en meten zo 

het verbruik. We deden dat voor de TL-lampen met hun 

ballast en we deden dat voor de high-end en de low-end 

LED-lampen. De resultaten waren meer dan overtuigend. 

De low-end LED-lampen verbruiken ongeveer 70% 

minder dan vergelijkbare TL-lampen met ballast, de high-

end lampen nog steeds 30 tot 40% minder. Uiteindelijk 

kwamen we tot de slotsom dat we door het vervangen 

van 20.000 TL-lampen jaarlijks 

2,1 gigawattuur aan elektriciteit 

besparen. Om je een idee te 

geven: dat komt overeen met 

het totale elektriciteits verbruik 

van 700 gezinnen.

Dankzij deze aanzienlijke bespa-

ringen hebben we de investering 

op twee jaar terug verdiend. Dat is dus een zeer goede 

return on investment. We houden dan nog geen rekening 

met de steeds duurder wordende elektriciteit.

PLUS: Biedt LED nog andere besparingen of voordelen?
DIRK: Een bijkomende belangrijke besparing realiseer 

je uiteraard ook met de levensduur van de lampen. 

LED- lampen gaan zo’n 50.000 uren mee tegenover 

15.000 uren voor TL-lampen. Niet alleen gaan de lampen 

dus meer dan drie keer zo lang mee, je moet bovendien 

ook heel wat minder werkuren steken in het vervangen 

van defecte lampen, ballasten of starters. 

Maar LED heeft ook andere praktische voordelen. Een 

LED-lamp maakt niet dat typische zoemgeluid van de 

ballast van een TL-lamp. Een LED-lamp flikkert niet en 

geeft onmiddellijk licht wanneer je de schakelaar indrukt. 

Bovendien heeft LED-licht geen kleurvariatie.

PLUS: Komt er nog een vervolg?
DIRK: Dat is toch het plan dat we gaan voorstellen. 

We kunnen vrij snel nog eens 10.000 tot 15.000 lampen 

vervangen. Dat kan dan ook nog eens tegen een goed-

kopere prijs. Enerzijds hebben we het grootste deel van 

het voorbereidend werk al gedaan, anderzijds zijn de 

LED-lampen ook weer wat goedkoper geworden.
 

“Deze investering betaalt 
zich op twee jaar terug. 
Dat is een zeer goede 
return on investment.”
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PLUS: Hoe werkt de intranetsite voor Agfa’s Huis van 
Werkvermogen?
CAROLINE: Heel eenvoudig. Met deze specifieke website 

voor het Huis kan iedereen die toegang heeft tot het intra-

net snel alle beschikbare informatie over de verschillende 

verdiepingen van het huis terugvinden. Elke verdieping is 

onderverdeeld in een aantal thema’s. Door op de links te 

klikken kan je alle beschikbare info opvragen. Die infor-

matie is niet louter beperkt tot de verschillende Agfa-

websites. Heel wat links verwijzen door naar websites van 

de overheid die over het onderwerp in kwestie handelen. 

PLUS Heb je nog andere zaken tijdens je stage gedaan?
CAROLINE: Zeker. Naast deze intranetsite heb ik meege-

werkt aan het opzetten van een sensibiliserings campagne 

rond energiegebruik. Ik heb een personeels advertentie 

specifiek voor laatstejaars ingenieurs uitge werkt. Voor 

enkele Agfa-jobbeurzen heb ik de vormgeving van vaca tu-

res verzorgd en ik heb ook meegewerkt aan een InfoPLUS-

nummer rond mobiliteit.

PLUS: Een goedgevulde stage dus?
CAROLINE: Inderdaad, de twee maanden zijn voorbij gevlo-

gen. Te snel eigenlijk, want van sommige projecten kon ik 

jammer genoeg niet het volledige traject volgen.

http://intranet.agfa.net/hr-benelux/hvwv/.
 

Caroline zette Het Huis op het intranet
Al twee jaar loopt het Huis van 

Werkvermogen-project binnen Agfa. Zoals 
wij reeds eerder uitlegden, kadert dit 

project in het maatschappelijk streven 
naar werkbaar werk. Na twee jaar werd 

vast gesteld dat er al heel wat informatie 
beschikbaar is, maar dat die soms 

verspreid is over verschillende websites, 
publicaties,… Er was dus behoefte aan 

een portaalsite die alle informatie rond 
dit onderwerp beter toegankelijk maakt. 

In het begin van het jaar werkte studente 
Communicatiewetenschappen Caroline 

De Bock in het kader van haar stage 
voor HR gedurende twee maanden aan 

dit project. 
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Blijven bewegen!
Tips voor verstandig Meer-Bewegen (slot)

Meer-Bewegen doe je dat best buiten 
of op de loopband?
Als je op de loopband loopt, voel je geen weerstand 

van de wind. Dat loopt iets prettiger. Wat men vaak 

doet om dit te compenseren is een lichte helling 

van 1% programmeren. Anderzijds is het effect van 

de windweerstand bij een matige snelheid volledig 

verwaarloosbaar. Mensen hebben op een loopband de 

neiging om trager te lopen. Dat komt waarschijnlijk 

omdat de loopband je ‘vastpint’ op een constante 

snelheid. Mensen die buiten lopen geven ook wel aan dat 

ze er meer van genieten dan mensen die een loopband 

gebruiken. Ook in de winter is de buitenlucht en elk 

streepje zonlicht meegenomen voor wat extra vitaliteit. 

Voor de loopbandlopers: verwissel geregeld eens van 

hellingsgraad en van snelheid. Ons lichaam houdt van 

variatie.

Bij traag Meer-Bewegen verbranden 
we meer vet?
Het is inderdaad zo dat we percentueel meer vet dan 

suikers verbranden bij een lage inspanningsgraad. Maar 

bij een hoge inspanningsgraad verbranden we wel veel 

meer calorieën in totaal en dus ook veel meer vet. Tenzij 

je een zee van tijd hebt om heel lang aan een stuk door te 

bewegen, is het wellicht beter om voor een iets intensere 

inspanning te kiezen.

Meer-Bewegen vraagt om speciale 
sportdranken, niet?
Neen, meestal niet. Zo lang je niet langer dan een uur 

aan een stuk sport, is zelfs drinken van water tijdens 

de sportactiviteit vanuit fysiologisch standpunt niet 

echt nodig. Voorwaarde is wel dat je goed gehydrateerd 

vertrokken bent. Ultrasporters hebben soms wel nood 

aan extra zouten om tekorten goed te maken, maar dat is 

toch eerder zeldzaam. Zeldzamer dan dat de producenten 

van sportdranken ons willen doen geloven. Bovendien 

bevatten ze ook grote hoeveelheden suiker, waardoor je 

soms meer calorieën opneemt dan dat je verbrandt.

Meer-Bewegen om af te vallen,  
doe je dat best met een lege maag?
Met een lege maag sporten kan je verhinderen om vol 

te gaan, dus dat doe je beter niet. Waarschijnlijk heb je 

nadien toch weer extra honger en dat doet je misschien 

weer meer eten. Om af te vallen door te sporten, mag je 

je eetgewoonten aanhouden. Het is wel iets makkelijker 

sporten met een niet al te volle maag. Het is een fabeltje 

dat een dubbele portie spaghetti voor de inspanning 

je extra energie geeft, tenzij je een rit in de Ronde van 

Frankrijk voor de boeg hebt. Dan helpt het wel. Extra 

letten op gezonde voeding kan natuurlijk nooit kwaad. Zo 

zijn proteïnerijke maaltijden tot 48 uur na de inspanning 

wel aangewezen om spieropbouw te verzekeren. 
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“Je moet wel graag fietsen natuurlijk!”
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stevig doorgefietst wordt en heel weinig geslapen. Dat 

was ook het uitgangspunt van Mike Hall. Het moest 

echt wel een race zijn, maar tegelijkertijd voor iedereen 

toegankelijk. Vandaar ook dat je geen hulp mag krijgen. 

Anderzijds is er nu, een week later, nog steeds iemand 

aan het rondrijden, en die heeft waarschijnlijk ook een 

ongelooflijke ervaring.

PLUS: Hieraan deelnemen beslis je niet van de ene dag 
op de andere. Ben je al lang een fietsfanaat? 
WIM: Ik fiets graag, maar liefst op mijn eentje. Met 

alle respect, maar het fietsen in clubverband op zondag 

is niets voor mij. Anderzijds mis je zo wel een stukje 

competitie of een uitdaging. Er moet iets inzitten. Op 

een gegeven ogenblik was er in de buurt een brevet van 

200 kilometer te halen. Dat vond ik dus de moeite om 

eens te proberen. En tegen alle verwachtingen in is dat 

fantastisch meegevallen. Dat heb ik zo een aantal keren 

gedaan en toen viel mijn oog op de Transcontinental.

PLUS: Hoe heb je getraind voor de race? 
WIM: Ik ben naar een sportdokter geweest die mij 

een lactaattest heeft afgenomen. Hij heeft ook een 

trainingsschema opgesteld. Sowieso waren maandag, 

woensdag en vrijdag rustdagen. Ik kwam wel elke dag 

met de fiets naar het werk vanuit Nijlen. Dinsdag en 

donderdag deed ik wat intervaltraining, zaterdag fietste 

ik vijf uur en zondag drie uur, en dit gedurende drie 

maanden. Dat was voldoende basis om gedurende die 

achttien dagen zo’n twaalf uur per dag te fietsen. 

PLUS: Toch kan ik me voorstellen dat er moeilijke 
momenten zijn geweest?
WIM: De bergen zijn dik tegengevallen. Dat kan je hier 

niet trainen. Op mijn blog schreef ik dan ook: “The only 

hills I like are downhills.” Maar al bij al, als je genoeg 

voeding, energie inneemt en je kan vier uur fietsen, dan 

Wim nam deel aan de 6de editie van de Transcontinental, 

een wielerwedstrijd dwars door Europa. 

PLUS: Wat doe je precies bij Agfa? 
WIM: Ik werk nu al 15 jaar op de afdeling CTP System 

Support. Samen met mijn collega’s geef ik trainingen over 

onze plaatbelichters. We doen dat hier of soms ook bij de 

klant. Verder verlenen we service in de breedste zin van 

het woord.

PLUS: Wat is de Transcontinental precies?
WIM: De Transcontinental is een fietstocht door Europa 

van – in mijn geval – Geraardsbergen naar Meteora in 

Griekenland. Gemiddeld moet je elke dag 240 kilometer 

afleggen wil je de tocht van zo’n 4.000 kilometer in de 

voor op gestelde 17 dagen afleggen. Je legt die overigens 

alleen af, zonder hulp van buitenaf, zonder volg wagen. 

Het parcours dat je volgt, kies je zelf, maar je moet wel 

passeren aan een aantal vooraf vastgelegde controle-

posten. In die 17 dagen ben ik zo door 14 verschillende 

landen gefietst.

PLUS: Hoeveel deelnemers waren er? 
WIM: Elk jaar worden er slechts een 300-tal renners 

toegelaten. Zo voorkomt de organisatie dat het event 

uit zijn voegen barst, want er zijn steeds veel meer 

aanvragen. Dit jaar waren er 500 aanvragen. Uiteindelijk 

zijn er 250 renners gestart.

PLUS: Maar het is echt een race?
WIM: Zeker weten. Als je weet dat de eersten de 4.000 

kilometer in negen dagen afleggen, dan snap je dat er 

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 langeafstandsfietser  

Wim Ceulemans
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denk ik dat je ook acht uur kan fietsen. De dagen dat ik 

last had van vermoeidheid waren meestal een gevolg van 

te weinig eten.

PLUS: Kwam je ook andere deelnemers tegen? 
WIM: Bij de checkpoints kwam je altijd wel wat renners 

tegen die van hetzelfde kaliber waren. De echte hard-

rijders heb ik nooit gezien. 

PLUS: Heb je ooit gedacht: ik stop?
WIM: Stoppen? Nooit, geen seconde! Maar ik heb me wel 

een keer of twee moeten euh,… vermannen. Je bent moe, 

je hebt honger, je hebt slecht geslapen, het is bergop, je 

geraakt niet meer vooruit. Op zo’n moment moet je jezelf 

er van overtuigen dat je dit graag doet. 

PLUS: Wat zal je altijd bijblijven? 
WIM: Eigenlijk de collegialiteit en de vriendschap onder 

de deelnemers. Dat is enorm. In het begin reed ik op 

mijn eentje, maar naar het einde toe komt iedereen terug 

bijeen en worden er ervaringen uitgewisseld. Dat blijft wel 

bij. Ook onderweg zijn mensen altijd bereid om te helpen. 

Een Kroaat die zonder dat wij mekaar konden verstaan, 

mijn banden met een compressor hielp oppompen. Fietsen 

door Albanië. Iedereen dacht oei! De mensen waren er 

fantastisch vriendelijk.

PLUS: Wat heb je allemaal nodig op zo’n trip? 
WIM: Zo weinig mogelijk. Fietskledij uiteraard. Wat je 

aan hebt en een reserveset zodat je al eens kan afwisse-

len. Regenkledij en ook warme kledij, want ook in de 

zomer kan het in de bergen best koud zijn. Een matje om 

te slapen. Een bivi bag of een slaapzak zonder voering. 

Een sportsetje om niet altijd in wieler kledij te moeten 

rondlopen, maar geen ander paar schoenen. Verder een 

GPS, een lampje, herstellingsmateriaal, wat binnen-

banden. En uiteraard wat zalfjes tegen de zadelpijn en iets 

tegen de muggen. Twee drinkbussen en een zakje waarin 

je je eten kan stoppen. Meer niet.

PLUS: Waar sliep je onderweg? 
WIM: Meestal in een hotel of zo. Het slapen in zo’n bivi 

bag op een matje is niets voor mij. Ik heb het drie keer 

moeten doen, maar liever niet dus.

PLUS: Dit was de eerste maal dat je meedeed, was het 
meteen ook de laatste keer?
WIM: Een terechte vraag die me nog al gesteld werd. 

Ik antwoord meestal: waarom niet? Het was fysiek 

zwaar, maar ik heb er geen trauma aan overgehouden. 

Anderzijds kan je evengoed redeneren: waarom wel? De 

afstand moest in 17 dagen worden afgelegd en ik kwam 

– onder meer door ziekte de voorlaatste dag – pas op 

dag 18 binnen. Besluit: ik zou het nog wel eens willen 

proberen, omdat ik denk dat ik beter kan.

PLUS: Zou je het andere mensen aanraden?
WIM: Vast en zeker, maar je moet wel graag fietsen 

natuurlijk!
 

“Je moet wel graag fietsen natuurlijk!”
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A Sprekend metaal.

B Een neus voor bloemen.

C Een atleet die altijd verliest heeft een …

D Als die twee dieren zoenen krijg je ongedierte!

E In dit kasteel huist een Amerikaanse universiteit.

F Lingerie voor een zeug? 

G Lastdier om te zoenen. 

H Meststof.

I Je moet tolereren dat het verplaatsbaar is.

J Afslankmiddel.

K Ballet op de toog.

L Het getal X is helemaal geen onbekende.

M Achtervolgen.

Hier is weer een 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 15 november 2018 

per e-mail: 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. 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 3x3-vierkantjes. 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 15 november 2018 per 

e-mail naar plus@agfa.com, of per binnenpost naar 8933. Succes!
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