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Edito

Beste collega,
2020 ligt al weer een paar maanden achter ons, maar 

je zal het met mij eens zijn dat het een jaar was dat we 

niet licht zullen vergeten. Toch zijn we er in moeilijke 

omstandig heden in geslaagd om een aantal mijlpalen 

in de trans formatie van onze onderneming te bereiken, 

beginnend bij de succesvolle verkoop van een deel van 

de HealthCare IT-activiteiten. Die maakte een sterke 

verbetering van onze balans mogelijk. We boekten 

vooruit gang met de herziening van ons bedrijfsmodel, 

resul terend in aanzienlijke kostenverbeteringen en een 

verbeterd werk kapitaal beheer. Dat zal de volgende 

jaren nog voort gezet worden. Onze HealthCare Imaging 

IT-activiteiten konden de aange paste EBITDA meer dan 

verdubbelen, terwijl de divisie Digital Print & Chemicals 

zich door heen het jaar geleidelijk herstelde en de Direct 

Radiography-activiteiten een omzetgroei met dubbele 

cijfers noteerden.

Ik ben ervan overtuigd dat we de juiste stappen zetten 

om deze groeimotoren in staat te stellen om de komende 

jaren hun volledig potentieel te laten bereiken. 

Onze maatregelen ter herstelling van de rendabiliteit van 

Offset Solutions lieten reeds in het vierde kwartaal hun 

eerste resultaten zien. De voorbije weken kondigden we 

ook nood zakelijke prijsstijgingen aan voor onze offset-

druk platen en onze phototooling-film. De stijgende 

kosten van aluminium voor drukplaten en van zilver voor 

photo tooling-film, van energie en verpakkings materiaal, 

in combinatie met de sterk stijgende vrachttarieven door 

de wereld wijde logistieke beperkingen, maken deze prijs-

verhogingen onvermijdelijk. 

Verder ben ik bijzonder blij je Vincent Wille als nieuwe 

President voor de divisie Digital Print & Chemicals voor te 

stellen. Vincent brengt een schat aan kennis en ervaring 

met zich mee, zowel op het vlak van chemie als op het 

vlak van innovatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat 

met Vincent aan het roer de groeimotoren digital print 

en specialty chemicals hun volledige potentieel zullen 

kunnen bereiken. Ik wens Vincent dan ook alle succes in 

zijn loopbaan bij Agfa.

Van de opbrengst van de verkoop van een deel van de 

HealthCare IT-activiteiten in 2020 maken we ongeveer 

350 miljoen euro vrij om de financierings graad van 

de pensioen regelingen in België, het VK en de VS op 

te trekken en om acties die de pensioen risico’s verder 

moeten beperken door te voeren. Dit project verloopt 

volgens plan. In 2020 werd zo reeds 218 miljoen euro 

geïnvesteerd. De resterende 130 miljoen euro zal in de 

eerste helft van 2021 bijgedragen worden. 

Ik ben ook tevreden dat we voor het eerst in 14 jaar 

onze aandeel houders konden belonen voor hun blijvend 

vertrouwen in onze onderneming. Op 1 april jongst-

leden hebben we een aandelen inkoop programma voor 

een bedrag tot 50 miljoen euro gestart. Het programma 

stelt aandeel houders in staat om mee te genieten van de 

verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten, 

maar het is eveneens een blijk van het vertrouwen 

dat het management heeft in het aan de gang zijnde 

transformatieproces.

Een thema dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt, 

is duur zaam heid. We hebben nog een lange weg af te 

leggen, maar toch hebben wij op verschillende vlakken al 

heel wat vooruit gang geboekt. In dit nummer van PLUS 

lees je meer over het onderwerp diversiteit en inclusie. 

Ik nodig je graag uit om meer over onze duur zaam heids-

strategie en onze verwezenlijkingen in het pas verschenen 

jaarverslag op het internet te lezen.

Tot slot houd ik eraan je nogmaals 

te bedanken voor je inzet en zin 

voor onder nemer schap om onze 

onderneming door heen deze 

moeilijke tijden te brengen. 

Het voorbije jaar hebben we met 

zijn allen bewezen dat we met 

de juiste instelling de moeilijkste 

situaties de baas kunnen. Laat 

ons dus op de ingeslagen weg 

verder gaan.

Pascal Juéry
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SmartXR kan je eigenlijk het best vergelijken met een 

digi tale assistent die een aantal taken van de radiologisch 

labo rant vereenvoudigt en automatiseert. Op die manier 

kunnen de laboranten sneller werken, met meer aandacht 

voor de patiënt. 

Vandaag vind je in de portfolio van SmartXR al volgende 

tools: 

• SmartAlign: helpt de laboranten om de detector 

nauwkeurig uit te lijnen ten opzichte van de 

röntgenbron. Zo kunnen ze sneller werken en fouten 

vermijden. Het eerste beeld is direct goed.

• SmartPositioning: projecteert het gebied waarvan de 

röntgen foto gemaakt wordt op de patiënt. Zo weet je of 

de positio nering correct is, dan wel of die nog wat aan-

gepast moet worden. Dit is vooral handig bij bed legerige 

patiënten. Er zijn minder extra röntgen opnames nodig 

en je kan meer doen met je schaarse tijd.

• SmartDose: selecteert de optimale stralingsdosis 

naargelang de grootte en omvang van de patiënt en 

past de opnameparameters automatisch aan. De dosis 

die de patiënt krijgt, wordt zo laag mogelijk gehouden 

zonder dat het beeld aan kwaliteit inboet.

• SmartRotate: oriënteert de beelden naar de juiste 

stand, zodat ze meteen klaar staan om geïnterpreteerd 

te worden door de radioloog. Ook dit gebeurt volledig 

auto matisch. Het helpt de laborant flink wat tijd te 

besparen.

Agfa’s MUSICA-software maakt al langer 
gebruik van artificiële intelligentie (AI) om 

beelden consistent te maken. Helemaal 
nieuw was AI dus niet voor Agfa. Maar met 

SmartXR gooien we het over een andere 
boeg: met behulp van AI verlichten we het 

werk van de vele gebruikers van onze 
direct radiography-systemen. 

SmartXR: Artificiële intelligentie
brengt digitale radiografie 

in een stroomversnelling

SmartXR is nu al beschikbaar op de systemen DR 100s en DR 600. 
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Liv, onze SmartXR-
assistente, stal de show 
op RSNA. Ze staat de 
radiologisch laboranten 
bij met raad en daad. 

Liv lanceert SmartXR
Na een wekenlange campagne op sociale media werd 

op RSNA 2020 eindelijk Agfa’s nieuwste paradepaardje 

SmartXR aan de buitenwereld voorgesteld. Business 

Group Leader Georges Espada verwelkomde het publiek 

op het virtuele evenement, vergezeld door Liv, onze 

charmante SmartXR-assistente. 

Zijn intro werd gevolgd door een live uitzending met John 

Gibbs (QARA Manager) als gastheer. In de studio zaten 

Gert Merckx (Global Product Manager) en Jeroen Cant 

(Research Team Lead), de geestelijke vaders van SmartXR, 

die met gepaste trots de lancering aankondigden. Georges 

Espada zelf nam deel via een videolink.

Ook onze klanten kwamen aan het woord. Zo vertelde 

professor De Mey van UZ Brussel hoe SmartXR een 

gunstige impact heeft op de direct radiography work-

flow in zijn ziekenhuis. Duitse en Britse klanten die 

SmartXR getest hebben, zetten eveneens de voordelen 

van SmartXR in de verf. Via een chatbox konden de 

kijkers vragen stellen die tijdens de uitzending meteen 

beantwoord werden.

Met deze lancering hebben we een belangrijke stap gezet. 

We hebben getoond dat we onze visie in daden omzetten 

en elke dag opnieuw hard werken om intelligente en 

beslissende oplossingen te bieden voor onze klanten en 

hun patiënten. 

Liv is nu al een wereldwijde hit en ze heeft nog veel meer 

in petto. Dus: wordt vervolgd!
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Vanuit de inkjetprinters die wereldwijd bij klanten 

geïnstalleerd staan, stroomt er dagelijks een gigan-

tische hoeveelheid aan data bij Agfa binnen. Een multi-

disciplinair team van collega’s uit Service & Applications, 

Product Management, Sales & Marketing, Supply Chain 

Management & Customer Operations, en de Artificial 

Intelligence-specialisten van ICS, ging aan de slag met 

die data in de overtuiging dat ze niet alleen ingezet 

kunnen worden om de interne operationele efficiëntie 

te verbeteren, maar ook om de klantentevredenheid en 

klanten binding te verhogen. Met het oog op de toekomst 

ontwikkelden ze een plan dat bestaat uit drie grote fases.

Fase 1: Gestructureerd inzicht in data
In een eerste fase worden data van Jeti Tauro- en 

Anapurna-inkjetprinters bij onze klanten verzameld. 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over 

het aantal en de omvang van print opdrachten, het 

inktverbruik, maar ook om foutmeldingen. Met de hulp 

van het Siemens-plat form MindSphere worden die 

data omgezet in een digi tale versie van de toestellen 

(een zogenaamde ‘digital twin’). Vervolgens leveren 

dashboards op een toeganke lijke manier inzichten en 

kunnen analyses worden gemaakt die tot een beter 

begrip leiden van het gebruik en de prestaties van onze 

wereldwijd geïnstalleerde systemen.

Medio 2019 startte de Inkjet-organisatie 
een onderzoek naar het concrete 

potentieel van Internet of Things (IoT) en 
big data-analyse. Op basis van enkele 

overtuigende testprojecten werd in maart 
2020 beslist om te investeren in een IoT 

cloud data-platform. Deze strategische 
beslissing is een belangrijke mijlpaal in 

Agfa’s digitale transformatie.

Inkjet zet in op big data
Internet of Things
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Verschillende teams in de organisatie hebben baat bij 

deze informatie. In deze eerste fase ligt de focus op de 

Service organisatie, die de info en eruit voortvloeiende 

inzichten kan gebruiken om processen bij te sturen (vb. 

voor een verbeterde support vanop 

afstand, planning van onder houd, 

of analyse van inter venties) en 

haar kosten te ver minderen. R&D 

en Product management kunnen 

op basis van de data-analyses de 

product portfolio en -road map nog 

beter afstemmen op de wensen 

en noden van gebruikers. En door 

het aan vullen van inzichten in 

de ‘Customer 360° view’ kan ook 

Sales onder steund worden in het geven van gericht klant-

advies of hulp bij benchmarks.

Kortom, de eigen organisatie wordt efficiënter, de klanten-

ervaring rijker.

Fase 2: Naar een meer proactieve 
serviceverlening
In een tweede fase gaan we van ‘service wanneer nodig’ 

naar een ‘voorspellende service’. Slimme algoritmes 

(AI) zullen aan de basis liggen van een meer proactieve 

service verlening aan onze klanten. Vandaag gaan we 

eerder reactief te werk en handelen we op basis van 

probleem- of fout meldingen. Morgen zullen we kunnen 

anti ciperen op mogelijke problemen of noodzakelijke 

inter venties door het proactief inplannen van service – 

op afstand of ter plaatse. Op basis van data-analyse op 

toestel niveau kan ook het bestelproces van onderdelen 

zoals filters geautomatiseerd worden. Daarnaast zal ook 

onder zocht worden hoe we de nalevering van inkten 

kunnen stroom lijnen of zelfs automatiseren op basis van 

de daad werkelijke consumptie per inktkleur. Vandaag 

bestellen klanten veelal dezelfde hoeveelheden van elke 

kleur, waardoor het kan gebeuren dat er een tekort aan 

magenta-inkt dreigt, terwijl de 

cyaaninkt ondertussen op het 

schap voorbij zijn houd baar heids-

datum gaat.

De klantenservice wordt m.a.w. 

nog efficiënter en klanten zullen 

een beroep kunnen doen op 

‘Power by the Hour’-gebaseerde 

service  contracten. Uit een rond-

vraag bleek dat voor name lijk 

grotere drukkerijen zelf vragende partij zijn voor derge-

lijke modellen, evenals voor data-gebaseerde adviezen 

over hoe ze efficiënter kunnen werken.

Rainer Karbaum, Inkjet Service Business & Marketing 

Manager, stelt: “Met deze nieuwe mogelijkheden zullen 

we onze toekomstige dienstverlening nog beter kunnen 

afstemmen op de noden en verwachtingen van onze 

klanten. Bovendien zullen we onze interne performantie 

hierdoor verder kunnen optimaliseren.”

Fase 3: Opstapje naar toekomstige 
initiatieven
Door te focussen op functioneel datamanagement over 

systemen en afdelingen heen zullen nieuwe mogelijk-

heden en opportuniteiten ontstaan om nog efficiënter en 

meer klantgericht te werken.

Doorgedreven inzichten in tal van drukproductie para-

meters zullen zo kunnen bijdragen tot nieuwe product-

“Data en datavisualisatie 
zijn een essentieel 

onderdeel in de digitale 
transformatie van 

een bedrijf.”
Björn Van Thienen,  

Manager Marketing Operations

u
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ontwikkelingen en aangepaste dienstverlening. Daarnaast 

kunnen ze inspiratie leveren voor het exploreren en 

imple menteren van onderscheidende business modellen. 

Concreet kunnen bijvoorbeeld Product-as-a-Service 

(PaaS)-concepten met betrekking tot supply chain- en 

service-activiteiten onderbouwd worden en tot een ander 

verdien model leiden. Een voorbeeld hiervan is de manier 

waarop we vandaag al het Alussa-inkjetsysteem voor het 

bedrukken van leder in de markt zetten: klanten betalen 

Agfa op basis van hun productie-output en Agfa levert alle 

verbruiks goederen en diensten op basis daarvan.

Björn Van Thienen, Manager 

Marketing Operations, 

voegt toe: “Zowel de 

technologie als de 

datastrategie zullen 

maar tot resultaten 

leiden als we samen 

inspanningen leveren 

om tot inzichten te komen, op basis daarvan beslissingen 

nemen en tot actie overgaan. Het spreekt voor zich dat de 

klant hierin steeds centraal moet staan.”

Digitale transformatie
Tom Hendrickx, ICS – Manager Digitale Innovatie & 

Enter prise Architectuur, vat samen: “In de digitale 

transfor matie van Agfa spelen big data een belang-

rijke rol. Het louter capteren van procesdata is niet 

langer voldoende. De uitdaging bestaat erin data uit 

verschillende contexten samen te brengen, verbanden te 

leggen en deze te vertalen naar uitvoerbare inzichten. 

Door zowel de klant als verschillende afdelingen binnen 

Agfa te betrekken in dit proces ontdek je opportu ni teiten 

die je vanuit één stand punt nooit zou zien. Het bevordert 

niet alleen Agfa’s product ontwikkeling en service aanbod, 

het versnelt ook ons onder zoek naar toekomstige verdien-

modellen. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak 

niet enkel leidt tot een verbeterde klantervaring, maar 

ons ook helpt in het streven naar een meer efficiënte en 

wend bare organisatie.”

 

Internet of Things: wat is het?

Björn Van Thienen
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CEO Pascal Juéry: “Vincent brengt een schat aan kennis 

en ervaring met zich mee, zowel op het vlak van chemie 

als op het vlak van innovatie. Die combinatie past 

perfect bij onze divisie Digital Print & Chemicals, die 

zowel film producten als innovatieve oplossingen voor de 

drukindustrie en voor veelbelovende industriële markten 

ontwikkelt en produceert. Ik heb er alle vertrouwen in dat 

met Vincent aan het roer de groeimotoren digital print 

en specialty chemicals hun volledige potentieel zullen 

kunnen bereiken. Ik wens Vincent alle succes in zijn 

loopbaan bij Agfa.”

In een van de volgende nummers van PLUS maken we 

ruimte voor een nadere kennismaking.

 

Vincent Wille (°1976, Belg) behaalde een MBA in General 

Management aan de Vlerick Business School en een 

masterdiploma in Bio-Engineering aan de Universiteit 

Gent. Hij begon zijn loopbaan bij de wereldwijd 

opererende consultancy-onderneming Arthur D. Little. 

In 2009 trad hij in dienst bij Tessenderlo Group, een 

wereld wijde speler in de chemische industrie. Daar had 

hij verschillende functies, waaronder die van Site direc-

teur, Direc teur van de business unit Water Treatment en 

Directeur Global Sales and Marketing voor de business 

unit Gelatins. Zes jaar later vervoegde Vincent het 

wereld wijd opererende mijn- en mineralenbedrijf Lhoist. 

Bij Lhoist had hij management functies in België en de VS. 

In 2019 werd hij er Global Head of Procurement en Chief 

Innovation Officer.

Op 1 mei 2021 zal Vincent Wille de Agfa-
Gevaert Groep als President van de divisie 

Digital Print & Chemicals vervoegen. 
Hij wordt tevens lid van het 

Executive Committee. 

Vincent Wille wordt
nieuwe President DPC 

Even voorstellen…
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Diversiteit betekent de verscheidenheid van alle ken mer-

ken die individuen uniek maken, inclusief geslacht, ras, 

leef tijd, manier van denken, opleiding, enzo voort. Inclusie 

verwijst naar de cultuur en de werk omgeving waarin 

iedereen zich welkom voelt en waarin diversi teit een 

element van kracht is.

Voor Agfa betekent diversiteit op het werk dat wij een 

per so neels bestand hebben dat een afspiegeling is van de 

samen leving waarin wij bestaan en werken. Wij streven 

ernaar een werkomgeving te creëren die veilig, inspi-

re rend en inclusief is, met gelijke kansen om te gedijen 

en te groeien. Wij hebben procedures inge steld om de 

uit voering van deze visie te waarborgen. Zo voeren we al 

sinds 2003 een beleid van gelijke kansen op de arbeids-

markt en staan we achter een nuldiscriminatiebeleid. 

Bij Agfa werken mensen van 79 nationaliteiten, met 

verschillende achtergronden, persoonlijkheden en visies 

elke dag samen. Deze diversiteit verrijkt de organisatie 

omdat ze de motor is van de prestaties, de innovatie en de 

algemene cultuur van Agfa. 

Hoe doen we het vandaag? Als we naar Europa kijken, 

heeft de Financial Times in 2020 een studie uitgevoerd 

over hoe ondernemingen presteren op het vlak van D&I, 

waarbij gekeken werd naar etniciteit, geslacht, seksuele 

geaardheid, leeftijd en handicap. Agfa stond op de 

388e plaats in de top 700 van ondernemingen. Hoewel we 

er trots op zijn deel uit te maken van de lijst, erkennen we 

dat er nog ruimte voor verbetering is. 

Daarom hebben we in 2020 voor onszelf enkele lange-

termijn doelstellingen bepaald. Ten eerste heeft het 

management beslist om D&I als een van onze actie priori-

teiten in ons duurzaamheidstraject op te nemen. Om in 

zo’n breed terrein succesvolle stappen te kunnen zetten, 

werd beslist om eerst te focussen op genderdiversiteit 

door het formuleren van kwantitatieve doelen en het 

opstellen van een concreet actieplan.

 

Tegen 2025 willen we tot een evenwicht komen bij 

nieuwe aanwervingen. 50% vrouwen dus tegenover de 

huidige 33%. De tweede doelstelling is 15% vrouwen in 

hoge management functies. Voor de functiecategorieën L0 

en L1 is dit doel al gerealiseerd, maar voor de categorie L2 

bevinden we ons nog maar op 10%.

Diversiteit & Inclusie bij Agfa… hoe ver staan we? 
In recente communicatie en bedrijfs-

presentaties heb je wellicht gemerkt dat 
er meer aandacht is voor Diversiteit & 

Inclusie (D&I) als onderdeel van de 
duurzaam heids strategie van de groep. 
Zo is er bijvoor beeld in het jaarverslag 
van 2020 heel wat informatie terug te 
vinden over dit onderwerp. Maar waar 

staan we en welke concrete acties 
ondernemen we? 
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Diversiteit & Inclusie bij Agfa… hoe ver staan we? 
Hoe gaan we dat doen? 
Om deze ambitieuze doelstellingen te halen, moeten 

we de ‘diversiteitsgedachte’ geleidelijk inbedden in de 

bestaande manier van werken. Dat doen we door ons te 

richten op: 

• Aantrekken van talent, loopbaan- en en talent ontwikke-

ling, om zo de favoriete werkgever te blijven voor top-

talenten en gelijke kansen te bieden om zich intern te 

ontplooien;

• Ontwikkeling & opleiding, om het 

nodige bewustzijn en de juiste 

instrumenten aan te reiken in lijn 

met de globale strategie;

• Communicatie & branding activi-

teiten, om – zowel intern als extern 

– te laten zien wat de ver schillende 

divisies al doen, vooruit gang en 

succesverhalen te delen en zo te 

inspireren tot verandering;

• Key Performance Indicators (KPI’s) vaststellen & moni-

toren, om globale doelen te vertalen naar divisie- en 

persoon lijke doelen in de toekomst, om voortgang 

te monitoren en te benchmarken met vergelijkbare 

bedrijven, onze peers.

Je zal in de loop van 2021 onge twijfeld meer over 

deze projecten horen. In de eerste plaats met het reeds 

vermelde gedetailleerde beeld van onze prestaties in 2020 

in het jaar verslag. Je vind het jaarverslag online op de 

Agfa-web site onder de Investor Relations sectie. Verder 

zullen er concrete richt lijnen volgen voor de stappen die 

we kunnen nemen. Dit wordt sowieso een uitdagende reis 

en ieders hulp zal essentieel zijn om te slagen!

 

“Een meer gerichte focus  
op diversiteit & inclusie zal 
ons helpen bij het creëren 

van een sterker Agfa.”
(Anne Saveyn, Global VP HR)

Wat zijn de VN SDG’s en waarom 
gebruiken we ze? 

SDG 5 - Gender gelijk heid bereiken en alle 
vrouwen en meisjes mondiger maken

•	

•	

Als je meer over dit onderwerp wil weten: 

•	

•	

•	

•	

Anne Saveyn
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Eind januari introduceerde Agfa zijn SYNAPS XM110 

(Xerographic Matt 110 g/m²) als dunste soort binnen de 

XM-familie. SYNAPS XM110 kent dezelfde samenstelling 

en hetzelfde productieproces als de rest van de familie, 

maar zijn lichte grammage maakt dit type bijzonder 

geschikt voor bepaalde toepassingen. Zo is het gebruik 

van zwaardere grammages voor het maken van tickets 

en dunne labels economisch minder voordelig. Dit geldt 

ook voor signalisatie toepassingen: meestal wordt beweg-

wijzering immers aangebracht tegen een bestaande wand 

of deur en volstaat een dunne versie van SYNAPS. 

SYNAPS XM110

Een lichtgewicht voor sterke prestaties

Bij de restauratiewerken aan de schoorsteen houden we 

overigens rekening met de nestplaats van de slecht valken. 

Om tijdens het broedseizoen geen verstoring te veroor-

zaken, worden er van half februari tot half juni boven 

de waterbak geen werken meer uitgevoerd (enkel nog 

onder de waterbak en aan de binnenkant van de schoor-

steen). Zo hopen we ook dit jaar op een succesvol legsel, 

dat opnieuw via de webcam opgevolgd kan worden. We 

telden alvast vier eieren en hopen dus op even veel jongen!

Eind januari werd met behulp van een reusachtige kraan 

het kroonornament op onze 68-meter hoge schoorsteen 

geplaatst. Een uiterst secuur werkje want het ornament 

weegt in zijn geheel zo’n vierduizend kilogram. Nadat 

eerst het platform werd geplaatst, werden de zijbalken 

een voor een naar boven gehesen en gemonteerd. Het 

werk was goed voorbereid want op een goede halve dag 

was de klus geklaard!

Een monument van een schoorsteen

De kroon op het werk
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SYNAPS XM110 kan bedrukt worden met zowat alle 

copiers en laserprinters. Terwijl deze machines meestal 

specifieke instellingen vereisen wanneer dikkere papier-

types verwerkt worden, loopt SYNAPS XM110 probleem-

loos door de printers onder standaard instellingen. Met 

deze load & print-eigenschap positioneert SYNAPS XM110 

zich uitstekend voor gebruik in de kantooromgeving. 

Huis bewaarders en winkel uitbaters kunnen bijvoorbeeld 

snel zelf de maat gesneden COVID 19-signalisatieposters 

drukken die ze binnen of buiten hun gebouw dienen te 

voorzien – allemaal vocht- en weersbestendig zonder dat 

er gelamineerd moet worden.

Een lichtgewicht voor sterke prestaties

L ICHT & DUN SUPERDUURZAAM GEEN PAPIEROPSTOPPING PRINTERINSTELLINGEN ZOALS BI J  GEWOON PAPIER
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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

Zoals zo vaak waren de financiële analisten die Agfa 

volgen het grondig met elkaar oneens in hun rapporten 

over de resultaten die de onderneming publiceerde. Kris 

Kippers (Petercam Degroof) en Guy Sips (KBC Securities) 

vonden dat de jaarresultaten beter waren dan verwacht, 

terwijl Maxime Stranart (ING) net het tegenovergestelde 

beweerde. De eerste twee waren tevreden om te zien dat 

Offset Solutions zich stilaan begon te herstellen en dat 

de groei motoren ondanks de COVID-toestanden goed 

gepresteerd hebben. 

Kippers stelde voorts dat het risicoprofiel van Agfa duide-

lijk verbeterd is dankzij de opbrengsten van de verkoop 

van een deel van de HealthCare IT-activiteiten. Sips wees 

vooral op de hoopvolle toon van CEO Pascal Juéry, die de 

verwachting koestert dat - na een moeilijke start van 2021 

- het herstel zich zal doorzetten in de tweede helft van dit 

jaar. De meeste beleggers volgden duidelijk het stand-

punt van Kippers en Sips, want het aandeel spurtte op 

de dag van de publicatie van de jaarresultaten meer dan 

9 procent hoger.

Al kan dat ook te maken gehad hebben met het tweede 

bericht dat Agfa op 10 maart uitstuurde. Daarin werd 

aange kondigd dat de onderneming voor maximaal 

50 miljoen euro aan eigen aandelen gaat inkopen. Dat 

het programma op 1 april van start gaat, inspireerde Guy 

Sips tot volgende titel voor zijn rapport: ‘Aan delen inkoop-

programma start op 1 april en dat is geen grap!’. Hoewel 

ze zich door de mededeling duidelijk in snelheid gepakt 

voelden, waren de analisten er wel unaniem positief over. 

Ze jubelden unisono: Na 14 jaar gaat Agfa eindelijk zijn 

aandeel houders nog eens belonen’. In 2007 keerde Agfa 

immers voor het laatst een dividend uit aan zijn aandeel-

houders. Nu krijgen ze weliswaar geen dividend, maar de 

aan koop van eigen aandelen is indirect ook een beloning: 

doordat er minder aandelen op de markt verhandeld 

zullen worden, zou de waarde van de aandelen in hun 

bezit moeten stijgen. 

Hoewel de omvang van het aandeleninkoopprogramma in 

feite vrij beperkt is, kan het de aandeelhouders toch een 

mooie meerwaarde bieden (*). Bovendien zien de analisten 

en de markten het ook als een duidelijk signaal dat Agfa 

sterk gelooft in het succes van zijn transformatie en in het 

eigen groeipotentieel. 

Dat Agfa na een jaar vol COVID-uitdagingen toch aan 

zijn aandeelhouders kan denken, heeft natuurlijk alles te 

maken met de verkoop van een deel van de HealthCare 

IT-activiteiten die vorig jaar succesvol afgerond werd. Van 

in het begin is het management van Agfa duidelijk geweest 

over de manieren waarop de opbrengst van die verkoop 

besteed zou worden: voor het terugdringen van de 

pensioen risico’s, voor het versterken van de activiteiten en 

– als de omstandig heden het toelieten – voor het belonen 

van de aandeelhouders. 
 

’t Is geen aprilgrap!

13 november 2020

3,460 € +16,9% 
10 maart 2021

4,045 €

(*) Hoe zo’n aandeleninkoopprogramma in zijn werk gaat, lees je hiernaast.
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Op 1 april startte Agfa met een aandelen-
inkoop programma. Maar wat is dat juist, 

behalve een lang woord waarmee je 
indruk kan maken bij taalspelletjes? 
Waarvoor dient zo’n programma en 

waarom doen bedrijven het?

Wat?
Wanneer een bedrijf een aandeleninkoopprogramma aan-

kondigt, wil dat zeggen dat het van plan is om (meestal) 

eigen aandelen op de beurs in te kopen. De Belgische 

beurs waak hond FSMA verplicht beurs genoteerde 

bedrijven om een persbericht uit te sturen wanneer ze 

beslist hebben om tot zo’n inkoop van eigen aandelen 

over te gaan. Daarin moet onder meer staan welk budget 

het bedrijf vrijmaakt voor de aankoop, wanneer het pro-

gramma van start gaat en hoe lang het zal duren. Agfa’s 

pro gramma ging dus in op 1 april en de geplande duur 

is 12 maanden. Het budget is vastgelegd op maxi maal 

50 miljoen euro. Als we voor het gemak even uit gaan van 

een beurskoers van 4 euro, betekent dit dat Agfa zowat 

12.500.000 eigen aandelen zal kunnen inkopen. Dat lijkt 

enorm veel, maar het komt overeen met nog geen 7,5% 

van alle uitstaande aandelen. 

De aankondiging van het programma betekent overigens 

niet dat Agfa ook effectief voor 50 miljoen euro moet 

inkopen. Afhankelijk van de omstandigheden kan het nog 

altijd beslissen om niet het hele bedrag te gebruiken of 

zelfs om niet tot inkoop over te gaan.

Hoe?
De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 

van 12 mei 2020 heeft de voorwaarden voor een even tuele 

inkoop van eigen aandelen goedgekeurd. Op 9 maart 

2021 besliste de Raad van Bestuur op zijn beurt om 

effectief een aandeleninkoopprogramma op te starten. 

De Raad besliste ook dat de 4.099.852 eigen aandelen die 

Agfa nu al in zijn bezit heeft te vernietigen. Ook (een deel 

van) de ingekochte aandelen zullen vernietigd worden.

Een aandeleninkoopprogramma moet verlopen volgens 

een aantal vastgelegde regels. Zo schakelen bedrijven 

een onaf hankelijke financiële tussenpersoon in voor de 

aan koop van de aandelen. Ze zijn ook verplicht om op 

regel matige tijdstippen persberichten uit te sturen met de 

‘tussen stand’ van het programma. 

Waarom?
Naast het uitkeren van een dividend, is de inkoop van 

eigen aandelen de meest gebruikte manier om aandeel-

houders te belonen voor het vertrouwen in het bedrijf. 

Wanneer op de beurs aandelen van een bedrijf gekocht 

worden, stijgt immers de beurskoers. Door de vernietiging 

van de ingekochte aandelen, krijgen de resterende aan-

delen in principe ook een hogere waarde. 

Agfa wil met het programma de aandeelhouders laten 

meegenieten van de succesvolle verkoop van een deel 

van de HealthCare IT-activiteiten in mei. Het was immers 

al 13 jaar geleden dat het zijn aandeelhouders nog eens 

beloond had, toen in de vorm van een dividend. Als je 

weet dat de activiteiten verkocht werden tegen een onder-

nemings waarde van 975 miljoen euro, dan snap je dat 

Agfa heel voorzichtig is met het aandelen inkoop budget 

van 50 miljoen euro. Agfa gebruikt het grootste deel van 

de opbrengsten om te investeren in de toekomst van de 

onder neming: om de pensioenrisico’s te beperken en om 

de strategieën van de divisies te ondersteunen. 

Uiteraard geeft een bedrijf met zo’n programma ook een 

positief signaal aan de financiële markten en de beleggers. 

Het geeft aan dat het bedrijf over voldoende kapitaal 

beschikt om een dergelijke beslissing te nemen, het 

bewijst ook dat het bedrijf vertrouwen heeft in de eigen 

toekomst en dat ze voor de realisatie van de strategie op 

de aandeelhouders rekent. CEO Pascal Juéry zei hierover: 

“Het programma toont ons vertrouwen in het aan de gang 

zijnde transformatie proces. We zijn op de goede weg om 

de groei strategieën uit te voeren die we voor onze divisies 

uitgetekend hebben en om toekomstige aandeel houders-

waarde te creëren.”
 

Het aandelen-
inkoop programma

uitgelegd

WAT IS
…
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De hybride Jeti Tauro H3300 UHS LED bedrukt media 

tot 3,3 m breed in vier of zes kleuren aan een snelheid 

tot 600 m²/u. Zoals de andere modellen in de familie 

combineert de machine bekroonde drukkwaliteit met een 

grote veelzijdigheid, extreme productiviteit, geavanceerde 

automatisering en een laag inktverbruik. Als een echte 

hybride kan ze moeiteloos zowel borden en vellen als 

flexibele materialen aan.

Gebouwd voor 24/7-prestaties
Elk onderdeel van de nieuwe Jeti Tauro H3300 UHS LED 

(UHS staat voor ‘ultra-high speed’) werd ontworpen met 

het oog op een betrouwbare hoge productiviteit met een 

minimum aan onderhoud. Voorbeelden daarvan zijn de 

ultrasnelle autoloader voor media-invoer, en de grote 

inktcontainers die het toestel een grote autonomie geven.

Begin maart kondigde Agfa zijn 
nieuwste inkjetprinter voor de sign & 

display-markt aan. Deze stevige hybride 
UV LED-printer met door gedreven 

automatisering is uiter mate geschikt 
voor 24/7-productie en voor het 

bedrukken van een breed gamma van 
materialen, waaronder ook golfkarton.

Nieuwe Jeti Tauro H3300 UHS LED

Meet the beast! 
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Dankzij de verlengde vacuümzones en mediageleiders is 

de nieuwe machine ook goed geschikt voor het bedrukken 

van golfkarton voor verpakkingen of displays. De master 

roll-to-roll-configuratie kan uitgerust worden met een 

camera die helpt om block-out-media gelijktijdig accu raat 

aan beide zijden te bedrukken. “De Jeti Tauro-familie stond 

al synoniem voor een hoge productiviteit en door ge dreven 

auto matisering, maar met de Jeti Tauro H3300 UHS LED 

hebben we de lat nog wat hoger gelegd,” zegt Reinhilde 

Alaert, Product Manager Sign & Display Agfa. “Toen we 

dit nieuwe vlaggenschip ontwikkelden, hebben we er alles 

aan gedaan om het uit te rusten voor een extreme werk-

belasting. Daarenboven is het een veel zijdige ‘alles-in-

één’-machine die zowel starre als flexi bele materialen kan 

bedrukken aan de hoogste kwaliteit en met het laagste 

inkt verbruik. Ze is de perfecte belichaming van ons 

‘Extreme Productivity. Extreme Quality’-motto.”

‘Meet the Beast’-evenement
Begin maart organiseerde Agfa een virtueel event dat 

volle dig gewijd was aan de nieuwe Jeti Tauro H3300 UHS 

LED – onder de naam ‘Meet the Beast’. Presentaties over de 

bijzon dere eigenschappen en features van de nieuwe printer 

werden afgewisseld met uitleg van de Agfa-experts over 

markttrends, applicaties en workflow- en kleurenbeheer.

De uitzending herbekijken kan via http://studio5d10.com/.

 

De Jeti Tauro H3300-familie

•	

•	

•	
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Agfa HealthCare scoort met meeste en 
meest tevreden recente go-lives:  

KLAS Enterprise Imaging 2021 
Performance Report. 

Agfa HealthCare blijft zijn positie als toonaangevende 

leverancier van Enterprise Imaging (EI) in de Verenigde 

Staten en daarbuiten versterken met meer dan 800 

Enterprise Imaging-installaties en bijna 400 XERO 

Universal Viewer-installaties. Bijzonder trots mogen we 

bovendien zijn op de resultaten in het pas verschenen 

KLAS Research 2021 Enterprise Imaging Performance 

Report. Dat rapport stelt immers dat Agfa HealthCare 

behoort tot de leveranciers die het meest klaar zijn om 

zorginstellingen te begeleiden naar Enterprise Imaging.

Het rapport plaatst Agfa HealthCare bij de leveranciers 

van EI-oplossingen die het best scoren op het vlak van 

strategische begeleiding in de vorm van bestuur, change 

management en langetermijnvisie.

De beste van de KLAS
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“We hebben met vele leveranciers gesproken en het is 

duidelijk dat leveranciers die sterke go-live ervaringen 

leveren en diepgaande partnerships ontwikkelen, ook 

diegene zijn die het meest voor langetermijnsucces bij hun 

klanten zorgen,” zegt Monique Rasband, Vice President 

Imaging Informatics bij KLAS Research.

Jim Mullen, Senior Vice President, Sales, Noord-Amerika: 

“Als leverancier van Enterprise Imaging-oplossingen met 

de meest tevreden recente go-live validaties, bevestigt het 

rapport de feedback die we zelf van onze klanten krijgen. 

Naast de algemene hoge score viel ons vooral de hoge 

adoptie graad van onze nieuwe technologie op, die voort-

vloeit uit vlotte implementaties en de continue klanten-

ondersteuning die onze teams leveren. Wij ondersteunen 

onze klanten bij het realiseren van hun klinische, opera-

tio nele en bedrijfsstrategieën door de complexiteit te 

ver min deren en de productiviteit te verbeteren, om zo 

uit einde lijk de tevredenheid van patiënten en personeel te 

vergroten.”

Volgens het KLAS-rapport dat op 24 maart werd vrijge-

geven, schat KLAS dat iets meer dan 200 organisaties 

in de Verenigde Staten werken met EI-technologie, hier 

gedefinieerd als de mogelijkheid om beelden op te slaan 

en/of te bekijken in de hele onderneming vanuit meer dan 

één servicelijn, PACS of langetermijnopslagoplossing.

KLAS interviewde executives van 138 van de organisaties 

met de hoogste adoptiegraad (meer dan 60% van alle 

organisaties live) om inzicht te krijgen in hun ervaringen. 

De belangrijkste vraag: Is de EI-technologie klaar voor 

een brede aanvaarding door de markt in het algemeen? 

Door het onderzoeken van recente go-lives, en ook aan 

de hand van de door de klanten gerapporteerde return 

on investment en de strategische bekwaamheid van 

leveranciers, identificeert dit rapport de succespunten 

van elke leverancier. Het geeft zo een inzicht in welke 

leveranciers het best in staat zijn zorginstellingen te bege-

leiden in hun Enterprise Imaging-traject.

“Strategische begeleiding en een langetermijnvisie zijn 

cruciaal voor een vlotte en succesvolle implementatie van 

Enterprise Imaging. De klantgerichte aanpak van Agfa 

HealthCare heeft ons doen uitgroeien tot een toon aan-

gevende leverancier,” zegt Grace Feliciano, Senior Vice 

President, Client Services, Noord-Amerika. “We stellen 

zorgsystemen in staat om de uitrol van hun Imaging IT op 

hun eigen tempo te doen, zodat de hele zorgonderneming 

er voordeel uit kan halen en kan voldoen aan de heden-

daagse samenwerkings- en locatie-onafhankelijke 

behoeften van de zorgverlening.”

KLAS is een onderzoeks- en adviesbureau met een wereld-

wijde missie om de gezondheidszorg te verbeteren door 

de stem van de zorgverstrekker te versterken. KLAS 

werkt samen met duizenden professionals en artsen in 

de gezond heids zorg en verzamelt gegevens en inzichten 

over soft ware, diensten en medische apparatuur om tijdig 

rappor ten, trends en statistische overzichten te kunnen 

leveren. Het onderzoek vertegenwoordigt rechtstreeks de 

stem van de leverancier en werkt als een katalysator voor 

het verbeteren van de prestaties van leveranciers.

De rapporten van KLAS worden in de wereld van de 

gezond heidszorg, en dus door de klanten en prospecten 

van Agfa HealthCare veelvuldig en nauwgezet geconsul-

teerd. Een goede score en een positieve feedback van de 

klanten in de KLAS-rapporten is dus vaak van doorslag-

gevend belang in verkoopgesprekken. 
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Die saneringswerken zijn in maart 2020 gestart op de 

site Gevaert 1. In een eerste fase werd ter hoogte van 

de bronzone van de verontreiniging de verontreinigde 

grond maximaal afgegraven. Hierbij moesten we rekening 

houden met stabiel-technische beperkingen als gevolg van 

de aanwezige gebouwen. 

Na het afgraven werd ter plaatse een tweedelige bodem-

saneringsinstallatie geïnstalleerd. Het eerste deel is 

een systeem dat grondwater aan de bodem onttrekt en 

naar een installatie pompt waar dit grondwater wordt 

gezuiverd, een zgn. GWZI (zie foto hieronder). Het 

tweede deel van de bodemsaneringsinstallatie onttrekt 

bodem lucht aan de grond. Hiervoor is het ondergronds 

leiding werk inmiddels voorbereid. De hierboven vermelde 

bemaling van het grondwater zorgt ervoor dat de grond-

water spiegel plaatselijk verlaagd wordt in de zone van de 

vervuiling. Van zodra deze verlaging stabiliseert, zullen 

Tijdens de burenraad in april 2019 was een van de 

onderwerpen die besproken werden de aanpak van 

de historische bodemvervuiling op onze site in 

Mortsel. In de grond en het grondwater van onze 

vestiging vonden we vluchtige organische kool-

water stoffen, meer bepaald tetrachlooretheen (PCE) 

en de daaraan gekoppelde afbraakproducten.  

Het is een product dat vroeger ook gebruikt werd in 

droog kuis activiteiten. De aanwezige bodem-

verontreiniging veroor zaakt geen risico’s voor mens 

en dier, maar er is wel een risico op verdere 

verspreiding en dat willen we uiteraard voor komen. 

Omwille van dit verspreidings risico achtte OVAM 

(Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een 

bodemsanering dan ook noodzakelijk.

Bodemsaneringswerken,
we pakken het grondig aan

GWZI
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de nodige boringen van het bodem lucht extractie systeem 

(BLE) (zie foto hieronder) geplaatst worden en kan er 

gestart worden met het onttrekken van de bodem lucht. 

Die wordt gezuiverd op actieve kool

Wanneer de bodemsaneringsinstallatie binnenkort 

volledig operationeel wordt, zal er continu bodemlucht en 

grond water onttrokken en ter plaatse gezuiverd worden. 

Voor een succesvolle bodemsanering rekenen we dat 

de installatie zo’n 25 jaar nodig heeft. In functie van de 

evolutie van de kwaliteit van de bodem en het grondwater 

is het overigens best mogelijk dat dit proces minder 

lang duurt. 

Tijdens het uitvoeren van de werken zullen maximale 

preventieve maatregelen worden genomen om moge lijke 

geur- en geluidshinder te vermijden of te beperken. Zo is 

de bodemsaneringsinstallatie ontworpen om eventuele 

geur hinder maximaal te voorkomen. Op geregelde tijd-

stippen zullen de aannemer en de bodem sanerings deskun-

dige onder houd en controlemetingen uitvoeren (bv. het 

vervangen van filters, …). Hierbij wordt dan ook telkens 

gecontro leerd of de opgelegde lozingsnormen naar water-

kwaliteit worden gerespecteerd. 

Bij het ontwerp van de geplande bodemsanerings-

installatie is bovendien rekening gehouden dat de uit 

te voeren werken moeten gebeuren binnen de geluids-

normen van onze omgevings vergunning om eventuele 

geluids over last te beperken. Zo hebben de containers aan-

ge paste akoestische isolatiematerialen en is bij de keuze 

van de technische componenten ook rekening gehouden 

met het geluidsarme of geluidsisolerende aspect.
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“Er wordt nog steeds massaal gebruikgemaakt van fossiele 

brandstoffen om te verwarmen. Tegelijk zien we dat er 

nog een groot potentieel is om restwarmte te benutten. 

Op dat vlak kunnen warmtenetten een cruciale schakel 

vormen: energie die anders verloren gaat, wordt zo op 

een duur zame manier hergebruikt. Het potentieel aan 

industriële rest warmte in Vlaanderen is erg groot. Dit 

warmte net is een perfect voorbeeld uit de praktijk dat 

aan toont hoe we warmte verlies kunnen omzetten in 

klimaat vriendelijke energie winst wanneer bedrijven, de 

over heid én burgers de handen in elkaar slaan. De indus-

trie zet al jaren in op energie-efficiëntie, maar kan zo ook 

een positieve impact hebben op de omgeving rond het 

bedrijf,” aldus de minister.

Begin juli 2020 legde provinciegouverneur Cathy Berx de 

eerste leiding, daarna volgde er een heus huzarenstukje: 

op Gevaert 1 werd de distributiecentrale gebouwd die het 

warmtenet aanstuurt. De verdere aanleg van het tracé – 

van warmtebron Gevaert tot de nieuwe woonwijk Minerve 

– gebeurde met ondergrondse horizontale boringen om 

zonder verkeers hinder enkele drukke verkeersassen in 

Mortsel te kruisen. Na een geslaagde druktest van het 

warmte net eind vorig jaar werd eind februari, amper 

een half jaar na de eerste buislegging, de eerste warmte 

geleverd op de site Gevaert 4.

 

Op donderdag 25 februari draaide Minister 
van Energie Zuhal Demir onder ruime 

pers belangstelling de kraan van het 
coöperatieve warmtenet Warmte 

Verzilverd open: de restwarmte van onze 
fabriek verwarmt nu de eerste industriële 

gebruiker. Binnenkort sluiten ook 
verschillende bedrijven en iets meer dan 

300 woningen aan op dit duurzame, 
collectieve verwarmingssysteem.

Warmte verzilverd 
officieel van start
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De Vlaamse pers nog eens op bezoek…

Het obligate staatsieportret bij de officiële ingebruikname van het warmtenet. 
V.l.n.r. Zuhal Demir, Minister van Energie, Koen Metsu, burgemeester van 
Edegem, Pascal Juéry, CEO Agfa-Gevaert, en Erik Broeckx, burgemeester van 
Mortsel, poseren in het hart van het warmtenet: de distributiecentrale.

Luc Delagaye, President Offset Solutions, (l.) en CEO Pascal Juéry (r.) krijgen 
van Minister van Energie Zuhal Demir haar volledige aandacht voor het 
duurzaamheidsverhaal van Agfa-Gevaert. 
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Van de sokken geblazen

2020 was voor HealthCare IT op verschillende vlakken 

een uitdagend jaar, maar het was ook het jaar waarin de 

focus van de divisie nu voor de volle 100% bij Imaging 

IT software werd gelegd, met als vlaggenschip het 

Enter prise Imaging Platform en de lancering van RUBEE 

for AI.

Die hernieuwde focus was de perfecte gelegenheid om 

Agfa HealthCare visueel te vernieuwen en het een sterke 

nieuwe identiteit te geven, dat kon je al lezen in 

PLUS 43. 

Om die nieuwe huisstijl nog wat meer in de verf te 

zetten werd beslist om een set in het oog springende 

sokken te ontwerpen op basis van de nieuwe look. 

De collega’s van HealtCare IT dragen ze alvast met trots: 

want of ze nu klanten, prospecten of partners ontmoeten, 

persoonlijk of op afstand, zij staan klaar om hen 'van 

hun sokken te blazen', hun voorkeurs-

partner te zijn en de klanten succes 

te brengen!

2.400
Zoveel panelen zouden er in de maand april op 

het dak van gebouw 594 en op het dak van het 

rollenmagazijn geïnstalleerd zijn. Dat is veruit de 

beste locatie voor het plaatsen van dit reusachtige 

zonnepanelenpark. 

Op het moment dat dit nummer in druk ging, was 

men nog maar net begonnen met de installatie. In 

het volgende nummer vertellen we je meer over dit 

nieuwe duur zaam heids project van Agfa-Gevaert.

Jaarverslag 2020 
Sinds begin april staat het jaarverslag voor het jaar 2020 

online. Het is opnieuw een lijvig document met heel wat 

nuttige informatie over het reilen en zeilen van onze 

onderneming in het voorbije jaar.

Naast de financiële informatie vind je er ook heel wat 

informatie over ons Corporate Governance-beleid en 

onze Duurzaamheidsstrategie. 

Het verslag is beschikbaar in een Nederlandse en een 

Engelse versie. Je vindt het onder de Investor Relations-

pagina’s op Agfa’s website of op het intranet onder 

Corporate Info.
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Quadrifinish breidt productiecapaciteit uit 

met Anapurna H2500i LED
Eind 2020 installeerde Agfa bij het in Oudenaarde gevestigde Quadrifinish een Anapurna H2500i LED UV-hybride printer. 

Die helpt hen om de toegenomen stroom van opdrachten te verwerken.

Quadrifinish is vooral gespecialiseerd in prints op groot formaat. Stickers, panelen, voertuigbestickering of span doeken, 

ze doen het allemaal. Sinds de overname vorig jaar door het in Maldegem gevestigde Perka, gaat het Quadri finish voor de 

wind. Christophe Verhaeghe, voorheen zaak voerder van Quadrifinish, had niet verwacht dat het ondanks de coronacrisis zo 

hard zou gaan: “We zagen een duide lijke toename van opdrachten met grotere volumes en daar was onze bestaande 

productie apparatuur niet op voorzien. Met de aankoop van de Anapurna H2500i LED hebben we nu een snelle printer in huis 

waardoor die bottleneck van de baan is.”

Veel redenen om voor Agfa te kiezen

Dat het uiteindelijk een Anapurna H2500i LED werd, heeft 

verschillende redenen: “Eerst en vooral hebben deze machines een 

zeer goede reputatie in de markt. Daarnaast heeft de lang lopende 

relatie van Perka met Agfa mee ge speeld. Maar wat ons enorm 

gecharmeerd heeft tijdens de demo’s, is de gebruiks vriendelijkheid 

van de printer en van de Asanti-software waarmee de Anapurna 

wordt aangestuurd. Dat Agfa een Belgisch bedrijf is en de 

productontwikkeling en onder steuning vanuit Mortsel gebeurt, 

was eveneens belangrijk voor ons.”

Eva Willems, Marketing & PR-verantwoordelijke bij Perka, vult aan: 

“We hebben ook aan een flatbedprinter gedacht, maar de hybride oplossing van 

Agfa leek ons makkelijker én flexibeler in gebruik. Dat het omschakelen tussen plaat- 

en rol materiaal een fluitje van een cent is, werd heel duidelijk tijdens de demo. Ook 

het opstarten van de machine gaat snel. Binnen de vijf minuten ben je al operationeel. 

Bovendien hebben we met de LED UV-technologie ook een milieubewuste keuze 

gemaakt die perfect aansluit bij onze duurzaamheidsfilosofie.”

www.quadrifinish.com

Van links naar rechts: Christophe Verhaeghe en Eva Willems van Perka, en 
Niko Dheedene, Sales Manager Inkjet BeLux Agfa.

Een krantje voor de buren
Agfa hecht veel belang aan een goed contact met zijn naaste buren. 

In het verleden hielden we daarom geregeld een informatiesessie 

waarop we de mensen uit de onmiddellijke omgeving van onze 

vestiging in Mortsel uitnodigden. We brachten hen dan op de hoogte 

van onze verwezenlijkingen en van onze plannen die hen konden 

aanbelangen. Dat kon gaan over de veiligheid, de milieu-inspanningen 

en de verschillende bouwactiviteiten op onze terreinen. Door de 

Corona-beperkingen konden we die traditionele ontmoeting vorig jaar 

echter niet laten plaatsvinden. En ook dit jaar ziet het er voorlopig niet 

naar uit dat deze situatie vlug zal veranderen. 

Om het contact niet te laten verwateren, werd beslist een magazine 

samen te stellen over de activiteiten binnen onze muren en het te 

bussen bij de bewoners van de straten rondom de vestiging in Mortsel.
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PLUS: In je vrije tijd ben je bezig met mindfulness. 
Veel mensen hebben daar ongetwijfeld al van gehoord, 
maar ik vermoed dat weinigen weten wat het juist 
inhoudt?
KOEN: Mindfulness betekent eigenlijk heel eenvoudig met 

meer aandacht in het leven staan. Dat klinkt eenvoudig, 

maar het is ook wel een hele uitdaging. Wij denken vaak 

dat we zelf ons gedrag bepalen, maar we beseffen niet 

dat we door heel wat patronen in ons leven worden 

aangestuurd, dikwijls op automatische piloot leven.

PLUS: Kan je daar een voorbeeld van geven?
KOEN: Zeker. Hoeveel mensen voelen zich soms minder 

goed in hun vel en compenseren dat door onbewust 

gedrag: te veel eten, snoepen of drinken. Mindfulness 

stelt je in staat om die controle terug te nemen. Om zelf te 

bepalen hoe je omgaat met bepaalde situaties en hoe je er 

beter op kan reageren. Het ironische daarbij is dat om dit 

te bereiken je eigenlijk de controle eerst moet loslaten.

PLUS: Hoe werkt dat?
KOEN: Voor een stuk doen we dat door meditatie-

oefeningen, maar ook gewoon door meer oplettend te 

zijn en bijvoorbeeld naar je lichaam te luisteren. Iedere 

ervaring die we hebben, wekken gedachten en gevoelens 

op, maar ze werken ook in op je lichaam. Wij luisteren 

vaak alleen maar naar onze gedachten. Het is dus de 

Koen Vande Velde werkt al sinds 2000 bij Agfa. Tot voor 

kort was hij actief bij de afdeling Software Solutions waar 

hij zich bezig houdt met de ontwikkeling van software 

voor kleurenmanagement, onder meer voor de Apogee-

groep, maar ook voor de afdeling Inkjet. 

PLUS: Wat houd je job juist in?
KOEN: Wij ontwikkelen en testen nieuwe algoritmes die 

we maken voor de kleurenmanagement-software. Zo heb 

ik onder meer meegewerkt aan de InkSave-software die 

drukkers helpt om minder inkt te verbruiken.

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 collega 

Koen Vande Velde, mindfulness-trainer. 

Van fysicus tot mindfulness-trainer
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bedoeling om daarin opnieuw een evenwicht te vinden. Je 

bent bijvoorbeeld gestresseerd en je schouders raken vast. 

Als je dat vroegtijdig opmerkt, kan je er iets aan doen in 

plaats van het te negeren.  

Belangrijk daarbij is ook dat je erkent en accepteert wat 

je ervaart. Vaak als we iets onaangenaam ervaren, hebben 

we de neiging om ons daartegen te verzetten. Het is die 

weerstand die ons dan weerhoudt om gepast te reageren 

en ons in die onbewuste patronen doet hervallen. Dit wil 

niet zeggen dat we passief alles zomaar laten gebeuren, 

maar wel dat we bewust de tijd nemen om op een meer 

gepaste wijze te reageren.

PLUS: Wat is er nog belangrijk?
KOEN: Op het gevaar af om wat wollig te klinken: wees 

vriendelijk voor jezelf. Bij de meditatie heb je bijvoorbeeld 

een bodyscan-oefening waarbij je alle plekken van je 

lichaam als het ware scant op gewaarwordingen. Dat kan 

een spanning zijn in je beenspieren, of een tinteling in je 

handen, warmte in je voeten of een lichamelijke gewaar-

wording van emotionele aard. Dat is soms confronterend. 

Pijn kan bijvoorbeeld zeer aanwezig en bepalend zijn, 

maar door de meditatie leer je daar voor een deel van 

los te komen. Je leert het een plaats geven waardoor het 

niet meer overheerst. Maar dat kan alleen als je je eigen 

ervaring met geduld en vriendelijkheid kan benaderen.

Van fysicus tot mindfulness-trainer

PLUS: Zijn er nog andere meditatie-oefeningen?
KOEN: Zeker. Zo heb je de oefening ‘zitten in aandacht’. 

Hierbij ga je verder dan de lichamelijke gewaarwordingen, 

maar kijk je ook naar je gedachten, gevoelens, je stemming. 

Verder kan je dan ook yoga-oefeningen doen waarbij je de 

aandacht verder doortrekt in beweging. De idee is om in 

het dagelijkse leven ook meer aandacht te hebben. Daar-

door kan je meer van de goede dingen leren te genieten 

en laat je je minder snel door die auto matische patronen 

vangen. Mensen denken vaak dat het doel van mind ful-

ness tot rust komen is, of even uit de dage lijkse realiteit 

stappen. Dat is het niet. Mindfulness draait om zelf onder-

zoek en het leren omgaan met externe omstandig heden. 

Als je daarin slaagt dan kom je wel tot rust. Maar dat is 

een gevolg, niet het doel van de beoefening.

PLUS: Van opleiding ben je fysicus en in je werk bij Agfa 
ben je voornamelijk met software bezig, maar in je 
vrije tijd ben je bezig met yoga, boeddhisme, meditatie 
en mindfulness en geef je hierin trainingen. Hoe rijm 
je dat?
KOEN: Het is inderdaad een heel traject dat ik heb afge-

legd. Maar ik zie geen tegenstrijdigheid met mijn oplei ding 

als fysicus. Ik ervaar het althans zo niet. Meditatie heeft 

voor mij toch ook diezelfde onder zoekende nieuws gierig-

heid die de wetenschap ook heeft.

u
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PLUS: Hoe kan dit ons helpen in ons dagelijkse leven? 
Bijvoorbeeld nu in deze moeilijke corona-tijden?
KOEN: Wij hebben de neiging om alles wat ons overkomt 

persoonlijk te nemen. Mindfulness kan ons zeker helpen 

om die negatieve gedachtestroom te doorbreken, door 

ook hier een ander gezichtspunt in te nemen. Sommige 

dingen blijven zwaar om dragen. Jezelf toelaten je pijn en 

verdriet echt te voelen, kan helpen.

PLUS: Je hebt ook een boek geschreven over mindfulness 
voor kinderen: ‘De hemel dat ben jij’. Kan je daar wat 
meer over vertellen?
KOEN: Inderdaad. Ik heb een tijdje vrijwilligerswerk 

gedaan in Jeugdzorg Ter Elst in Duffel, een opvang-

centrum voor kinderen die in moeilijke situaties en zitten 

waar ik meditatie oefeningen gaf. Een tijd geleden heb 

ik tijdens een medi tatie retraite een boek over meditatie 

voor kinderen ontdekt, maar ik vond het niet zo geslaagd. 

Dat kon beter, dacht ik en dus ben ik zelf begonnen 

met schrijven en heb ik aan Greet Verbiest gevraagd 

om het boek te illustreren. Het boek bevat tekstjes over 

mind ful ness, over hoe we met elkaar en met de wereld 

kunnen omgaan, afgewisseld met meditatie-oefeningen 

op kinder maat.

PLUS: De titel is van deze rubriek is Buiten Dienst en is 
deze maal nog meer dan ooit van toepassing. 
KOEN: Dat klopt. Ik heb sinds kort loopbaanonderbreking 

genomen om opnieuw te gaan studeren. Sinds februari 

studeer ik aan de VUB psychologie. Die interesse kwam 

tot uiting tijdens mijn opleiding voor mindfulness trainer. 

Ik ben er meer en meer van overtuigd dat ik met een 

diploma psychologie op zak nog meer kan doen in mijn 

mind fulness-trainingen. Het is een traject van zo’n drie 

jaar en een half. 

PLUS: Veel succes!

OPROEP

Prijs!
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A Computerinsect.

B Slagboom.

C Deze kompel houdt zijn werkplaats proper.

D Engels drugsschip.

E Enkel, hiel, zool, teen, ...

F Alleen op reis gaan.

G Kwaad kersen eten of muilperen uitdelen.

H Kun je een straat doden? Blijkbaar wel.

I De goden verzoekend.

J Fraude bij het examen boekhouden?

K Conserveren.

L Coole vogel.

M Een vierde eetlepel.

N Dat schiet een vis met een deel van zijn been.

O Ruggespraak

Hier is weer een nieuwe 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 1 juni 2021 per e-mail: plus@agfa.com of naar 8933 

met de binnenpost. Uit de juiste inzendingen trekken we een gelukkige winnaar die 

voortaan een geschenkenbon van Kadonation ter waarde van 25 euro 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 een geschenkenbon van 25 euro 

van Kadonation als je de twee cijfers 

in de lichtgekleurde vakjes inzendt. 

Je oplossing stuur je voor 1 juni 2021 

per e-mail naar plus@agfa.com, of per 

binnenpost naar 8933. Succes! 
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