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De echte duurzame groei zit in het digitale traject 

Van kettingformulieren 
naar klantcommunicatie
Rotaform behoort tot de oudste grafi sche bedrijven van ons land, maar de tijd heeft niet 
stilgestaan bij het 145-jarige fami liebedrijf. Dirk van Oostveen, samen met broer Allard, 
directeur/eigenaar: ‘Wij veranderen langzaam van productiebedrijf naar ICT-dienstverlener 
en ontzorgen onze klanten met digitale documentcreatie en output.’

� In 1980 verhuisde het familiebedrijf, na 

een Amsterdamse geschiedenis van meer 

dan honderd jaar, van Amsterdam naar de 

Flevopolder. In Lelystad trok het in bij het 

tien jaar eerder gestarte dochterbedrijf, dat 

zich toelegde op de productie van ketting-

formulieren. Rotaform specialiseerde zich 

als één van de eerste bedrijven in Nederland 

met deze relatief ‘nieuwe tak van sport’ en 

veroverde een stevige positie in de markt 

voor deze speciaalproducten. Inmiddels zijn 

kettingformulieren nagenoeg verdwenen. Ook 

bij Rotaform. Er staan nog wel twee smalbaan 

rotatiepersen, die vooral gebruikt worden 

voor het intern drukken van basismateriaal 

dat later geprint wordt en daarnaast nog voor 

een enkele externe productie. ‘We hebben 

tijdig de bakens verzet’, zegt directeur Dirk 

van Oostveen. ‘Omstreeks 1985, tijdens de 

hoogtijdagen van de kettingformulieren, zijn 

wij al begonnen met het opstarten van de nu 

dominante Print & Mail-activiteiten.’ 

Print & Mail 
Van Oostveen: ‘Iedereen zag aankomen dat 

kettingformulieren vroeg of laat zouden 

verdwijnen. Bij Print & Mail is dat niet anders. 

Al gaan dit soort veranderingen wel altijd 

geleidelijker dan wordt voorspeld. Het neemt 

niet weg dat je dergelijke vooruitzichten wel 
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de verandering
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De volgende fase is 
Rotaform als 
digitaal bedrijf

tekst Peter Zwetsloot foto Giuseppe Toppers | Danto

Serie over verandering

serieus moet nemen en er tijdig op moet 

inspelen. Zo zetten wij al sinds de eeuw-

wisseling vol in op digitalisering, omdat op 

den duur de huidige fysieke printstromen 

opdrogen en worden vervangen door digitale 

communicatie. Met name aan de kant van 

transactiemail is dit onomkeerbaar. Voor dit 

transactieverkeer verdwijnt papier, maar ook 

dat gaat geleidelijk.’

Digitaal platform
In 1999 was Dirk van Oostveen voor het eerst 

op het Xplor-congres in Amerika. ‘Daar wer-

den de huidige ontwikkelingen al voorspeld, 

maar dan met een verwachte time to market 

van hooguit een jaar. Maar de wereld heeft 

tijd nodig om technologische veranderingen 

daadwerkelijk te implementeren, blijkt. Het 

heeft ons er destijds wel toe aangezet om een 

eigen digitaal platform te ontwikkelen om de 

digitale communicatie voor onze klanten te 

verzorgen. Vanuit dit platform kunnen wij zo-

wel digitale als fysieke outputstromen maken 

en uitsturen. En dat is wat we zien gebeuren. 

Nog altijd brengen we veel enveloppen naar 

Dirk van Oostveen: ‘We schromen 

niet om te veranderen.’

de post, dat volume groeit momenteel zelfs, 

maar de echte duurzame groei zit in het 

digitale traject.’

Uitbesteden
Van Oostveen heeft wel een verklaring voor 

het feit dat Rotaform groeit met fysieke 

output, ondanks de krimp van de postmarkt 

met zo’n tien procent per jaar. ‘Dat heeft 

alles te maken met het uitbesteden van eigen 

printproductieafdelingen door banken en 

verzekeraars. Zo hebben wij in samenwer-

king met IBM de volledige printfaciliteiten 

voor ABN Amro overgenomen, inclusief 

de medewerkers op die afdeling. Door die 

uitbestedingstrend lijkt het alsof Rotaform 

niets merkt van de marktkrimp, maar die is er 

natuurlijk wel. Alle documentintensieve orga-

nisaties zijn, voor zover dat al niet gebeurd is, 

momenteel met outsourcing bezig. De tijd is 

gekomen dat deze bedrijven zelf geen docu-

menten voor hun klanten meer printen, maar 

dat aan specialisten zoals ons overlaten.’

Concurrentievoordeel 
De nabije toekomst voor de voormalige 

kettingformulierendrukker ziet er zonnig uit. 

‘Maar’, waarschuwt Van Oostveen, ‘bij ieder 

aanbestedingstraject begin je weer van voren 

af aan. Wij hebben veel ervaring en doen het 

“kunstje” voor verschillende grote verze-

keraars en banken al langer. Onze dienst-

verlening gaat verder als de papierstroom 

is opgedroogd. Wanneer dat is, valt niet te 

voorspellen. Volgens sommige voorspellers 

hadden er anno 2018 allang geen papieren 

transactiedocumenten meer bestaan, maar 

het tegendeel is waar. Maar dat er ooit een 

einde aan papieren output voor dit soort 

doelen gaat komen, staat vast. Dat is echter 

– net als bij kettingformulieren – een geleide-

lijk proces, waardoor er voldoende tijd is om 

hier adequaat op in te spelen.’

Mazzel
Dirk van Oostveen: ‘Het is belangrijk om als 

bedrijf met je toekomststrategie bezig te zijn. 

Maar daarnaast moet je ook gewoon mazzel 

hebben en die hebben wij zeker gehad. Als je 

gaat denken dat je de geniale strategie hebt, 

is dat het begin van het einde. Wij werken 

hier met z’n allen keihard en schromen niet 

om te veranderen. Dat hebben wij regelmatig 

gedaan en naar achteraf blijkt op het juiste 

moment. De volgende fase is Rotaform als di-

gitaal bedrijf, waar wij onze klanten ontzorgen 

met digitale documentcreatie en output. In 

feite zijn we daar al twintig jaar volop mee be-

zig. Klantcommunicatie is een groeimarkt.’ � 

Wordt u App-maker of printfabriek?
Grafi cus schrijft een serie over grafi sche bedrijven in 

verandering. Transformeert uw onderneming van drukkerij 

naar printfabriek of wordt u naast drukker ook App-fabrikant? 

Of maakt uw bedrijf een compleet andere transitie door?

Laat het ons weten via redactie@grafi cus.nl. 

Koninklijk
Op 19 februari 1872 begonnen de heren 

H.W. Kampert en J.F. Helm op een 

zolderkamer bij de Nieuwmarkt in 

Amsterdam een boekbinderij annex 

lineerinrichting. Bij gebrek aan opvol-

ging aan de kant van Helm, werd het 

bedrijf voortgezet door de familie 

Kampert. Johan van Oostveen, die 

getrouwd was met de dochter van 

medeoprichter Kampert, maakte deel uit 

van de tweede generatie. Nog altijd is 

het bedrijf, dat vorig jaar haar 145-jarige 

bestaan vierde, in handen van de familie 

Van Oostveen. Inmiddels zwaait de 

vijfde generatie, vertegenwoordigd door 

Allard (56) en Dirk van Oostveen (54), 

de scepter. Bij het 125-jarig bestaan 

in 1997 werd aan Kampert en Helm 

Rotaform B.V. het predikaat ‘Koninklijk’ 

toegekend.
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