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Voor deze ‘bedrijf in de kijker’ gingen we op zoek naar een bedrijf dat een belangrijke rol speelt 
binnen de grafische sector. Na wat rondkijken kwamen we terecht bij Miller Graphics, een interna-
tionaal prepressbedrijf uit Roeselare.  Dit bedrijf begeleidt haar klanten - merkeigenaars en druk-
kerijen - doorheen de grafische keten, vanaf het prille concept van een ontwerp tot de druk. 

Miller Graphics

Lieselot Denorme • sociaaleconomisch beleid, WES 
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Een beetje geschiedenis
De oorsprong van Miller Graphics Roese-
lare ligt bij Deckmyn, een fotogravurebe-
drijf dat aan het einde van de 19e eeuw 
in Roeselare werd opgericht.  Een dertigtal 
jaar geleden transformeerde Deckmyn van 
een stempelmakerij naar een bedrijf met 
de technologie voor offsetdruk. Een schot 
in de roos want deze overgang gaf een 
‘boost’ op het gebied van omzet, perso-
neel én naambekendheid. 

Begin 2001 werd Deckmyn overgenomen 
door Miller Graphics, een internationaal 
bedrijvenconsortium dat op vandaag een 
13-tal bedrijven in zeven verschillende lan-
den telt. De vestiging in Roeselare is het 
hoofdbedrijf binnen de Benelux. 

In de loop der jaren zorgden technologi-
sche veranderingen er voor dat drukkerijen 
zelf hun drukplaten voor offset gingen 
maken. Miller Graphics evolueerde mee en 
ging zich specialiseren in alle facetten van 
de prepress: van het ontwikkelen van een 
basisidee of concept tot het maken van 
drukplaten voor flexodruk. Voor offsetdruk 
levert Miller Graphics enkel nog digitale 
files aan.  

De grafische prepressketting
Het prepressbedrijf telt in totaal zes af-
delingen (zie figuur 1), die allemaal een 
stukje van de grafische ketting toeleveren. 

Visual communication
Een eerste schakel in de ketting is de af-
deling Visual Communication. Managing 
director Philippe Bataillie legt uit waar 
deze afdeling voor staat: “Visual com-
munication buigt zich onder andere over 
het ontwikkelen van de corporate and 
brand identity van merkeigenaars en an-
dere bedrijven.  Een van de belangrijkste 
subafdelingen binnen deze afdeling is 
graphic design.  Onze creatieve krachten 
ontwerpen onder meer folders, brochu-
res, verpakkingen en sales promotions”. 
De grafische sector mag zich dan vooral 
focussen op alles wat gedrukt wordt, ook 
online communicatie wordt steeds belang-
rijker voor Miller Graphics. “Als je tijdens 
het opmaken van brochures en verpakkin-
gen toch de ‘look & feel’ van een bedrijf 
uittekent, dan is de stap naar het ont-

reau normaal gezien zou stoppen, gaan wij 
door. Daar ligt onze meerwaarde. Klanten 
vergeten dit  stukje in de grafische ketting 
trouwens vaak. Ze laten een verpakking 
ontwerpen en denken dat je dat dan ge-
woon kan starten met drukken. Niet dus”.

Ook de artwork production gebeurt in de 
reproafdeling. Hierbij creëert men varian-
ten van verpakkingen. Stel dat een ver-
pakking voor ijslolly’s met aarbeiensmaak 
is ontworpen, dan zorgt de reproafdeling 
voor de aangepaste verpakkingen voor de 
andere smaken. 

Plates & sleeves
Van de drukklare reprofiles maakt Miller 
Graphics drukplaten voor flexodruk, ook 
wel clichés genoemd. Via deze clichés 
wordt inkt overgebracht op een substraat. 
Het soort plaat hangt af van het substraat 
waarop wordt gedrukt. Philippe Bataillie 
licht toe: “Dat substraat kan van alles zijn. 
Papier, kunststof, textiel, golfkarton, noem 
maar op. In functie van het substraat, de 

werp van hun website heel klein”, aldus  
account manager Patrick Deryckere. Op 
de vraag of Miller Graphics dan ook een 
communicatiebureau is, antwoordt Phi-
lippe Bataillie bevestigend: “Een deel van 
onze activiteiten zou inderdaad perfect 
door een communicatiebureau kunnen 
uitgevoerd worden. Wij hebben heel wat 
communicatiespecialisten in dienst, maar 
het is niet onze bedoeling om ons enkel 
als communicatiebureau te profileren. Het 
accent ligt bij ons nog steeds op repro”. 

Repro
Patrick Deryckere: “Eens de ontwerper 
zijn creatieve vrijheid heeft gehad, con-
troleert men in de repro-afdeling of het 
ontwerp technisch uitvoerbaar is. De be-
standen worden er aangepast zodat ze 
druktechnisch haalbaar zijn. Het ontwerp 
wordt voorzien van de nodige drukras-
ters, verlooprasters worden aangepast, er 
wordt gekeken of de kleuren juist kunnen 
weergegeven worden binnen de procedés,    
Daar waar een reclame- of een creatief bu-

Wegwijs in de wereld van de grafische termen. 

Offset werkt volgens het vlakdrukprincipe, een drukprincipe van vocht- en inktaan-
trekkende delen. Er wordt hoofdzakelijk gedrukt op vellen. Offsetdruk wordt voorna-
melijk gebruikt bij het drukken van commercieel en administratief drukwerk, kranten, 
tijdschriften en boeken. Offset kent echter ook haar toepassing in de verpakkingswe-
reld, onder andere voor het drukken van gladde kartonnen doosjes. 

Flexo werkt volgens het hoogdrukprincipe. Dit betekent dat de drukkende delen ho-
ger liggen dan de niet drukkende delen. Het substraat waarop wordt gedrukt, bevindt 
zich op een rol. Eigen aan flexodruk is dat met materialen gewerkt wordt die niet zo 
glad en vlak zijn als papier, waardoor je een soort drukvorm of drukstempel moet heb-
ben. De techniek wordt voornamelijk gebruikt in de verpakkingsindustrie, maar ook 
voor het drukken van draagtassen, ballonnen, servetten, behangpapier, …  

Helio is een diepdrukprincipe. De te drukken delen zijn gegraveerd in een oppervlakte 
op een cilinder en liggen dus dieper dan de niet te drukken delen. De inkt wordt hierin 
(in)gebracht en daarna overgebracht op het substraat. Heliodruk wordt voorname-
lijk gebruikt voor het drukken van verpakkingen, illustratiedrukwerk zoals folders en 
brochures, behangpapier, … Door de kostprijs van de cilinders wordt heliodruk enkel 
gebruikt bij hoge oplages.

De toepassing bepaalt of iets in flexo of in offset wordt gedrukt. De keuze tus-
sen flexo en helio hangt af  van de oplage. Veel verpakkingen kunnen namelijk 
zowel via flexo als via helio worden gedrukt. Kostenefficiëntie is hier doorslag-
gevend.
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inkt en de moeilijkheidsgraad van de be-
drukking, testen wij in samenwerking 
met de drukkerij welk type plaat het best 
geschikt is. Eens dat type bepaald, is het 
belangrijk dat we de kwaliteit bewaken. 
Op onze proefpers maken we met de ge-
maakte drukvormen een proef op het pro-
ductiesubstraat. De plaat moet in orde zijn, 
want ze wordt verstuurd naar onze klanten 
en dat zijn in 80% van de gevallen buiten-
landse drukkerijen. Als daar een plaat op 
de pers komt waarvan wij zeggen dat ze 
conform de contractproef is en die plaat 
geeft niet het resultaat dat er verwacht 
wordt, dan kun je wel begrijpen dat er 
paniek ontstaat. Daarom drukken wij die 
platen af voor we ze opsturen. Het is het 
sluitstuk van onze taak als kwaliteitscon-
troller. Een ander voordeel van die proef-
pers is dat wij de klanten een voorproefje 
kunnen geven van hoe hun drukwerk er 
zal uitzien. In functie daarvan kunnen we 
eventueel ook de nodige ingrepen doen 
om het   resultaat te optimaliseren. Voor 
minder dan het best bereikbare resultaat 
gaan wij immers niet.

Printing
Miller Graphics is dan wel geen drukkerij, 
het bedrijf begeleidt wel heel veel druk-
werk.  Dat kan gaan van visitekaartjes tot 
huisstijlpapieren, handelspapieren, bro-
chures, of zelfs boeken. 

Patrick Deryckere: “Het printinggebeuren 
is vrij ruim. Dat gaat van het bespreken 
van de verschillende drukprocedés tot de 
keuze van de juiste drukker. Wij weten in 
welke drukkerijen ze welk soort drukper-
sen hebben staan en kunnen onze klanten 
dus ook adviseren naar welke drukker ze 
het best stappen”. 

Miller Graphics heeft zelf een klein digital 
printingstation voor het drukken van be-
perkte oplages. Daarnaast zorgt dit station 
ook voor een extra service aan de klanten.  
“Op onze digitale pers kunnen wij geper-
sonaliseerde mailings drukken. Ook als een 
klant voor een opendeurdag, een product-
lancering of een beursstand  badges no-
dig heeft met een persoonlijke naam op, 
dan kunnen wij daarvoor zorgen. Voor het 
proefdrukken van verpakkingen hebben 
wij grootformaatprinters staan. Deze prin-
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Figuur 1
Grafische afdelingen binnen Miller Graphics
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ters kunnen wij ook inschakelen als een 
bedrijf enkele pancartes van 1 bij 2 meter 
nodig heeft met een visual voor op een 
beurs.  We stellen dat materiaal voor hen 
dan ook ter beschikking”, aldus de heer 
Bataillie. 

Webservices
Op vraag van de markt ontwikkelde Mil-
ler Graphics ook een aantal webservi-
ces die ze promoten onder de namen 
Millweb en Millnet. Philippe Bataillie: 
“Op Millweb bieden we image2print aan, 
een databank  waarop onze klanten al hun 
logo’s en beelden kunnen opslaan. Een an-
dere service is web2print. Merkeigenaars 
kunnen op onze servers een lay-out in 
hun huisstijl opslaan, waarbij ze aan hun 
verdelers toelaten om een aantal vooraf-
bepaalde zaken zoals foto’s of teksten te 
veranderen. Die dealers kunnen dan ook 
op ons systeem inloggen. Hierdoor zal hun 
productfolder er in Saoudi-Arabië identiek 
uitzien als die in Europa of Zuid-Afrika. Een 
derde toepassing die we via Millweb aan-
bieden is translate2print. Deze service laat 
toe dat vertalers overal ter wereld op ons 
systeem kunnen inloggen, om zo online  

teksten op verpakkingen te vertalen. Per 
taal  wordt hen een veldruimte toegewe-
zen waar hun tekst moet inpassen. Naast 
enorme tijdswinst worden op deze manier 
ook fontproblemen vermeden. Via het luik 
correct2print, ten slotte, kan een klant 
zelf nog last- minutecorrecties uitvoeren 
in het drukbestand.  Bij het drukken van 
een publiciteitskrant kan dit bijvoorbeeld 
zeer interessant zijn. Prijswijzigingen kun-
nen tot op het laatste moment ingevoerd 
worden”. 

Dankzij Millnet kunnen drukkerijen hun 
orders opvolgen. Is de lay-out al goedge-
keurd? Wanneer kunnen ze de clichés ver-
wachten?, ...  Een gepassioneerde Patrick 
Deryckere vertelt ons wat Millnet precies 
zo interessant maakt: “Naast orderopvol-
ging, kunnen we aan drukkers en merkei-
genaars ook 3D-simulaties tonen. Dat is 
zeer handig voor verpakkingen. In plaats 
van een werkelijke maquette te maken, 
kunnen we nu heel gemakkelijk een 3D-
simulatie in pdf-vorm de wereld rondstu-
ren. Ook het feit dat de proofi ng on screen 
een drukproef op papier overbodig maakt, 
is nieuw. De softproof op het scherm kan 

nu ook in hoge resolutie, waarbij men met 
een klik de kleursamenstelling kan zien en 
het volledige beeld in hoge resolutie kan 
bekijken. Dit zorgt allemaal voor tijds-
winst”. 

Printer supplies
Omdat Miller Graphics dagelijks clichés 
levert aan verschillende fl exo-drukkerijen, 
biedt het bedrijf hen ook een select gam-
ma grafi sch toebehoren aan zoals rakel-
messen, dubbelzijdige montagetape en 
sleeves.

De economische crisis
Net als de meeste sectoren lijdt ook de 
grafi sche sector onder de crisis. Philippe 
Bataillie vertelt wat deze economische 
impasse voor zijn bedrijf betekent: “Onze 
klanten splitsen hun bestellingen op, om-
dat ze minder voorraden willen houden. 
In plaats van 100.000 exemplaren te be-
stellen waarvan er dan 70.000 op stock 
gaan, bestellen ze er nu 30.000 en bin-
nen een maand nóg eens.  Het is niet zo 
dat men om kosten te besparen niet meer 
gaat verpakken, dat kan fysiek ook niet. 
Wat we wel zien, is dat onze klanten in 

■ De sterkste creatieve afdeling binnen de Miller Graphics Group zit in Roeselare
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plaats van vierkleurendruk nu soms kiezen 
voor tweekleurendruk. Deze omschake-
ling impliceert wel een investering in het 
ontwerp en in de prepressdruk, waardoor 
de meeste bedrijven er toch voor kiezen 
om een bestaand motief wat langer aan 
te houden. 

De lat komt op het gebied van verpakkin-
gen ook steeds hoger te liggen. Het is niet 
omdat het crisis is dat alles plots in bruine 
papieren zakken aangeboden wordt. Inte-
gendeel. Als er twee producten op een rek 
staan en het ene ziet er door de verpak-
king veel mooier en frisser uit, dan zal die 
tweede ook beter verkopen. Het prijsver-
schil neemt de klant er wel bij. De verpak-
king is meer dan ooit een promotietool 
geworden. En dat speelt enorm mee in de 
druk naar vernieuwing in de verpakkings-
wereld”. 

Patrick Deryckere ziet in de crisis twee 
soorten bedrijven ontstaan: “Sommige 
klanten die normaal elk jaar hun verpak-
king restylen, stellen dit nu uit. Anderen 
zijn dan weer aanhanger van het adagio 
van Henri Ford en menen dat besparen op 

marketing of publiciteit hetzelfde is als tijd 
proberen te winnen door je horloge ach-
teruit te draaien. Zij beslissen om agressief 
te zijn en net nu met nieuwe verpakkin-
gen, publiciteit, brochures, folders,… op 
de markt te komen”.

Uitdagingen voor de toekomst
Technologische vooruitgang zorgde er 
voor dat offsetdrukkerijen nu zelf hun 
drukplaten maken. Zit datzelfde eraan te 
komen voor fl exodruk? Volgens Phillippe 
Bataillie zal dat nog niet meteen gebeuren: 
“Ondenkbaar is het echter niet. Er zijn al 
drukkerijen die zelf zorgen voor de digi-
tale bewerking van fi les en die zelf clichés 
maken, maar de meeste doen dit niet. De 
investeringen voor fl exoprepress zijn dan 
ook nog steeds veel groter dan die voor 
offset. Bovendien vereist fl exoprepress 
heel wat meer vaktechnische kennis. Als 
het produceren van clichés in de toekomst 
echter minder investeringen zal vragen en 
eenvoudiger wordt, dan kan ik mij wel 
inbeelden dat er steeds meer drukkerijen 
hun clichés zelf zullen maken. Vandaar dat 
we ons ook steeds meer zijn gaan focussen 
op databeheer en visual communication.  

Als het vervaardigen van clichés op een be-
paald moment zó eenvoudig wordt dat ie-
dereen ze bij wijze van spreken zal kunnen 
maken, dan zal de meerwaarde veel meer 
komen te liggen op de ontwerpfase en op 
de techniek om juiste zaken te ontwerpen 
voor elk drukprocedé.  

“Het is ook zo dat de offsetmarkt op een 
bepaald moment klappen kreeg van de di-
gitale printmarkt, dat merk je niet in fl exo. 
Eén van de redenen is dat je hier met veel 
hogere oplages te maken krijgt, maar er 
komt ook een specifi eke technologie aan 
te pas.  Momenteel staat nog nergens een 
inktjetprinter die beeld aanbrengt op  een 
afvullijn. Zal dat er ooit komen? Geen idee. 
Maar als het er komt, dan moet Miller ook 
voor die systemen een grafi sche oplossing 
bieden. We moeten onze oren en ogen in 
de toekomst zeker blijven openhouden”, 
vult Patrick Deryckere aan.■
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