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Tien gouden regels 
voor productiemanagement 
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Designconcepten uertalen naar tastbare producten. 
Kort door de bocht gezegd. is dat wat oscar Flier \ 
doet als Print Director uan brand design agency 
Design Bridge. Als eruaren productiemanager kwam 
Flier tot een tiental gouden regels; praktische"tips 
uoor het begeleiden uan ontwerp naar zo geweldig 
mogelijk drukwerk. 

H
et bijna dertig jaar bestaande Design Bridge 
is actief in zo'n veertig landen en heeft kan
toren in Londen, Amsterdam, Singapore en 
New York. Als Print Director let Oscar Flier op 

wat designers ontwerpen en of dat in productie haal
baar is. Hij is liefst altijd van begin af aan betrokken 
bij het designproces. 'Ik moet weten dat de vormge
vers niet iets maken dat niet te drukken is, of dat niet 
haalbaar is in de productie. Vaak gaat het over details 
als lijndiktes en kleurruimtes. Over hoeveel kleuren 
er in het ontwerp zitten en over de te gebruiken kleu
ren, zoals CMYK en Pantone (PMS-) kleuren. Voordat 
een ontwerp naar de klant gaat, monitor ik of het wel 
haalbaar is in de eindproductie.' 
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1. BEGRIJP HET ONTWERPCONCEPT
'Het is belangrijk dat je het ontwerpconcept begrijpt. Wat
wil het zeggen? Wat is het grote idee erachter? Als het
concept goed is, dan informeert dat het hele proces, voor
iedereen: designers, productiemanagers en uitvoerders.
Je wilt dat het concept goed doordacht is. Geweldige ideeën
tot leven brengen, zorgt voor de beste eindresultaten. Maak
dus in een vroeg stadium connectie met het creatieve
werkvlak. Weet wat er gecommuniceerd moet worden en
wat de strategie is. Zorg dat je betrokken bent bij deze eerste
keuzes.'

Uoorbeeld 'Bij een verpakkingsredesign en logo-ontwerp 
voor Douwe Egberts was onder andere de ambachtelijke 
uitstraling van belang. Wij keken eerst terug naar alle 
verpakkingen sinds de oprichting in 1753. Het definitieve 
ontwerp mocht niet te digitaal gemanipuleerd overkomen. 
Uiteindelijk maakte een kunstenaar een handgemaakte 
linosnede van het logo om het gevoel van ambacht en 
authenticiteit terug te brengen. Mijn belang was om dat 
proces in productie zoveel mogelijk te bewaken.' 
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2. ZORG UOOR TECHNISCHE KENNIS

'Zorg dat je de mogelijke productietechnieken leert kennen 
en dat je op de hoogte bent van de laatste mogelijkheden. 
Op gebied van digitaal drukken zijn nu veel meer afwer
kingsmethodes beschikbaar dan voorheen. Kijk bijvoor
beeld eens naar folie bedrukken op een digitale pers (waar
over we in de najaarseditie van PrintMatters schreven; red.). 
Het is een inkoppertje, maar bezoek ook regelmatig grafi
sche en verpakkingsbeurzen.' 

Uoorbeeld 'Wij maakten onlangs gebruik van 3D-printing 
voor een mal van een chocoladeletter - dit was de juiste 
oplossing voor een leuk Sinterklaasgeschenk.' 

'Je bent zo goed als je 
leueranciers zijn• 

3. COMMUNICEER!

'Door goed te communiceren, verbind 
je alle disciplines met elkaar. Ik spreek 
de taal van de creatieven, maar ook 
van de technici; ik heb zelf aan beide 
kanten van dit spectrum gezeten. Als 
je niet helder communiceert, dan krijg 
je terug wat het net niet is. Wij com
municeren steeds het concept erachter 
en geven aan waarom wij er blij van 
worden. Het gaat er om een emotio
nele connectie te maken. Andere 
partijen hebben niet direct een band 
met wat ze maken, tenzij ze erin 

betrokken worden. Zo enthousiasmeer 
je anderen en komen zij zelf met 
oplossingen.' 

Uoorbeeld 'Voor deze Johnnie 
Walker-geschenkdozen moesten we 
heel goed overbrengen wat we wilden 
bereiken. We zijn eerst om de tafel 
gaan zitten om elkaar in de ogen te 
kijken. Persoonlijk contact hebben 
met elkaar in het proces, dat kan heel 
belangrijk zijn.' 

4. GOEDE RELATIE MET TOPLEUERANCIERS

'Je bent zo goed als je leveranciers zijn. Het is - naast dat 
ze in staat zijn kwaliteit te leveren - belangrijk dat je een 
klik met ze hebt. Wij zijn geen makkelijk bureau om 
voor te werken, omdat we hoge eisen stellen en dingen 
vragen die ongebruikelijk zijn. Het moet vaak heel snel 
of het is creatief veeleisend. 
Als je wilt dat iemand iets heel bijzonders voor je doet, 
dan moet jij ook iets bijzonders voor die ander doen. 
Gooi het werk dus niet over de schutting. Wat jij aanle
vert, moet ook goed zijn, je moet je afspraken nakomen. 
De fair deal komt van beide kanten.' 

Uoorbeeld 'We hebben soms specifieke projecten die 
we ook delen met onze leveranciers om ze te bedanken, 
zoals bijvoorbeeld de chocoladeletter die we met Sinter
klaas hebben ontworpen.' 
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5. UIND DE JUISTE MENSEN
'Ik moet veel zorg besteden aan de leveranciers en produc
tie-oplossers waarmee ik werk. Ik voel me soms een scout. 
Een goede handbinder vinden, is bijvoorbeeld best lastig 
- daar zijn er nog maar weinig van.
Werk ook eens samen met onbekenden; ga voor iets dat je
niet eerder hebt gedaan. Dat is natuurlijk een risicovol
proces, maar je vindt dan soms bijzondere leveranciers met
liefde voor detail en ambachtswerk en dan kom je tot
bijzondere concepten en uitvoeringen.'

Uoorbeeld 'Voor het hondenvoedingsmerk ProPlan 
DuoDélice maakten we een presentatie van een brand

manua/ met een echt leren hondenriempje om de suède 
kaft. Ik zocht een leermaker en vond een dame die deze 
hondenriempjes met de hand op maat maakt, de perfecte 
match voor deze klus. Dat zijn leuke projecten, die we veel 
doen voor klanten.' 

·cooi het werk niet ouer
de schutting•

6. UERGEET DE TIJD EN HET BUDGET NIET
'Kosten zijn belangrijk voor de juiste prijs/kwaliteit verhou
ding, maar kosten zijn niet altijd leidend. Begroot het 
project altijd in zijn volle omgang. Dat presenteer je eerlijk; 
Daarna kijk je of aanpassingen nodig zijn. 
In het begin was ik snel bang dat een project te duur zou 
zijn, maar je weet niet altijd wat het belang van een klant is 
en het budget wat daarbij past. Als je in het begin iets meer 
ruimte neemt, ook in de planning, dan zorgt dat voor 
minder gezeur achteraf. Je moet heel eerlijk zijn over 
hoeveel tijd iets gaat kosten. Dan kan het zijn dat je andere 
keuzes moet maken. Maar dat weet je dan van tevoren.' 

l □ • voorjaar 2015 • Printmatters

7. ONTWERPERS- EN HLANTUERWACHTINGEN
'Creatieven nemen geen beperking aan, maar er spelen 
soms andere belangen bij de klant. Denk aan marketing
waarde en budget. Dit is het spanningsveld waarin je je 
begeeft als het om productiemanagement gaat. Soms is iets 
esthetisch niet optimaal, maar werkt het wel - met knal
harde kleuren. Dat is dan niet in het belang van de ontwer
per, maar wel van de klant. Ontwerpers moet je duidelijk 
vertellen wat wel en niet kan, daarin moet je vooral niet te 
voorzichtig zijn. Daar is niemand bij gebaat.' 

Uoorbeeld 'Voor Douwe Egberts bleek de blauwe kleur 
productietechnisch met twee kleuren in de achtergrond 
haalbaar. Voor de groene verpakking hadden we meer 
kleuren nodig voor de juiste uitstraling. Samen met de klant 
werd duidelijk dat we daar geen concessies moesten doen.' 
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8. OOG UOOR DETAIL

'In het detail wordt alles sluitend. Als iets niet op de milli
meter klopt, dan is het niet goed. Iedereen heeft het door 
als het niet helemaal klopt. Vaak 
merkt de eindgebruiker alleen onbe
wust dat er iets niet helemaal klopt. 
Maak constant mock-ups om het 
eindproduct te testen. Natuurlijk is 
en blijft het allemaal mensenwerk, 
daarom moet je hier extra nadruk op 
leggen. Bij kleinere leveranciers is dit 
vaak eenvoudiger dan bij de grotere.' 

Uoorbeeld 'Voor Syngenta maakten 
we een bijzondere presentatiedoos, 
waarin verschillende technieken 
werden gebruikt, zoals offset, digitaal 
drukwerk en lasertechniek. Alles 
moest meerdere malen worden getest 
om tot een hele mooie uitvoering te 
komen. De klant was erg tevreden. 
We zijn er wel bijna een jaar mee 
bezig geweest.' 
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Brand Launch Kit 

'Bezoek ook regelmatig 
uakbeurzen· 

9. UASTBERADENHEID

'Er zijn soms tegenslagen in dit soort creatieve processen. 
Als je mensen uitdaagt, dan wringen ze zich soms in boch
ten om voor de makkelijkste oplossing te gaan. Maar daar
mee wordt alle aandacht en energie die in het designproces 
is gestopt, ondermijnd. De focus op kwaliteit mag je niet 
verliezen; het is je verantwoordelijkheid naar het creatieve 
proces om dit te doen. Er is maanden aan het design ge
werkt. Vaak met bloed, zweet en tranen. Als productie
manager draag je het vaandel naar de finish, maar het is 
natuurlijk een team-effort.' 

10. LEUER MEER DAN UERWACHT

'Er zit zoveel passie voor het vakmanschap in onze projec
ten, dat het altijd een verrassing is wat we leveren. Ook 
voor onszelf. Verras je klanten met het werk dat je maakt. 
De tijd, energie en toewijding van iedereen die eraan werkt, 
is wat je voelbaar maakt. Werk er met liefde en passie aan, 
met gedrevenheid voor het creatieve vak.' 

Biografie oscar Flier 
De loopbaan van Oscar Flier begon op de Gra

fische school, waarna hij de eerste vijftien jaar 

van zijn carrière actief was als freelance graphic 

designer. Uiteindelijk kwam hij in de Verenigde 

Staten terecht bij een boekenuitgeverij, waar hij 

voor het eerst in aanraking kwam met produc

tiemanagement. 'Ook al was ik officieel grafisch 

ontwerper, ik merkte dat ik uit mezelf veel met 

de productie van het drukwerk bezig was.' 

Terug in Nederland werd Flier hoofd Research 

& Development voor alle redactionele produc

ties van tijdschriftenuitgever VNU. Een techni

sche rol, waarin hij nieuwe ontwikkelingen op 

reprotechnisch gebied in de gaten hield. Niet 

veel later keerde Flier echter terug naar de VS, 

om productiemanager te worden bij de eerder 

genoemde boekenuitgever. Hij ging ook de 

kunstwereld in en deed de productie van grote 

kunstwerken in Los Angeles. 

Terug in Nederland wist hij dat productiema

nager zijn roeping was. Via een omweggetje 

bij een kleine uitgeverij kreeg hij die begeerde 

functie bij branding & designbureau VBAT. Nu -

na enkele jaren als freelancer - is Oscar Flier Print 

Director bij international brand design agency 

Design Bridge, waar hij verantwoordelijk is voor 

alle productie- en printprocessen en de kwaliteit 

hiervan. 

Oscar Flier: 'Soms 

is iets esthetisch 

niet optimaal, 

maar werkt het wel 

- met knalharde 

kleuren' 
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