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Productiemanagement: 
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Designconcepten vertalen naar tastbare 

producten. Kort door de bocht gezegd is 

dat wat Oscar Flier doet als Print Director 

van brand design agency Design Bridge. 

Als ervaren productiemanager kwam 

Flier tot acht basisregels; praktische tips 

voor het begeleiden van een ontwerp 

naar zo fraai mogelijk drukwerk. 

D
esign Bridge is actief in zo'n veertig 

landen en heeft kantoren in Londen, 

Amsterdam, Singapore en New York. 

Oscar Flier, Print Director bij het bureau, 

bekijkt of een ontwerp geschikt is voor 

productie. Hij wil het liefst vanaf het begin 

betrokken zijn bij het ontwerpproces. 'Ik 

is. Vaak gaat het over details als lijndiktes 

en kleurruimtes. Over hoeveel kleuren het 

ontwerp bevat en over de te gebruiken 

kleuren, zoals CMYK- en Pantone (PMS) 

kleuren. Voordat een ontwerp naar de klant 

gaat, monitor ik of het wel haalbaar is in de 

eindproductie.' Op basis van zijn ervaring, 

moet er zeker van zijn dat de vormgevers iets kwam Flier tot acht praktische tips om een 

ontwikkelen dat druktechnisch te realiseren ontwerp zo goed mogelijk te begeleiden. 

Begrijp het ontwerpconcept 

Zorg voor technische kennis 
'Zorg dat je de productietechnieken leert kennen en 

dat je op de hoogte bent van de laatste mogelijkhe

den. Op het gebied van digitaal drukken zijn nu veel 

meer afwerkingsmethodes beschikbaar dan voor

heen. Kijk bijvoorbeeld eens naar folie bedrukken op 

een digitale pers. En, het ligt voor de hand, maar 

bezoek ook regelmatig grafische en verpakkingsvak

beurzen.' 

'Het is belangrijk dat je het ontwerpconcept begrijpt. ontwerp voor de koffieverpakkingen van het merk 

Wat wil het zeggen? Wat is het grote idee erachter? Douwe Egberts (zie artikel VPO115, red). 'Hierbij 

Als het concept goed is werkt dat door tijdens het was onder meer de ambachtelijke uitstraling van 

hele proces en informeert het iedereen: designers, belang. We zijn in het verleden van het merk 

productiemanagers en uitvoerders. gedoken en hebben alle verpakkingen sinds de 

Het concept moet goed doordacht zijn. Geweldige oprichting in 1753 bekeken. Het nieuwe ontwerp 

ideeën tot leven brengen, zorgt voor de beste eind- mocht niet als té digitaal gemanipuleerd overko-

resultaten. Maak dus in een vroeg stadium connec- men. We vonden een kunstenaar die een handge-

tie met het creatieve werkvlak. Weet wat er moet maakte linosnede van het logo maakte; daarmee 

worden gecommuniceerd en wat de strategie is. brachten we het gevoel van ambacht en authenti-

Zorg dat je betrokken bent bij deze eerste keuzes.' citeit terug. Mijn belang was om dat proces in 

Flier noemt als voorbeeld het redesign en logo- productie zoveel mogelijk te bewaken.' 
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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 geze

ten. Als je niet helder communiceert, ontstaat er een ontwerp 

dat het net niet is. Wij communiceren ook steeds het concept 

en geven aan waarom wij er blij van worden. Het gaat er om 

een emotionele connectie te maken. Andere partijen hebben 

niet direct een band met wat ze maken, tenzij ze er in worden 

betrokken. Op die manier enthousiasmeer je anderen en 

komen zij zelf met oplossingen.' In dit kader noemt Flier de 

Johnnie Walker geschenkdozen die Design Bridge creëerde. 

'We moesten heel goed overbrengen wat we wilden bereiken 

en zijn daarom rond de tafel gaan zitten om elkaar in de ogen 

te kijken. Persoonlijk contact hebben tijdens het proces, kan 

heel belangrijk zijn.' 

Vind de juiste mensen 
'Ik moet veel zorg besteden aan de leveranciers en productie-oplossers 

waarmee ik werk. Ik voel me soms een scout. Een goede handbinder 

vinden is bijvoorbeeld best lastig - er zijn er maar weinig. 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.' 

Voor het hondenvoedingsmerk ProPlan DuoDélice maakte Design 

Bridge bijvoorbeeld een presentatie van een brand manual met een 

echt leren hondenriempje om de suède kaft. Flier zocht een leermaker 

en vond een dame die deze hondenriempjes met de hand op maat 

maakt: de perfecte match voor deze klus. 
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Bespreek verwachtingen 
'Creatieven kennen geen beperkingen, maar bij de klant spelen soms 

andere belangen. Denk aan marketingwaarde en budget. Dit is het span

ningsveld waarin je je begeeft als het om productiemanagement gaat. 

Soms is iets esthetisch niet optimaal, maar werkt het wel - met knalhar

de kleuren. Dat is dan niet in het belang van de ontwerper, 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. 

Voor Douwe Egberts bijvoorbeeld, bleek de blauwe kleur productietech

nisch met twee kleuren in de achtergrond haalbaar. Voor de groene ver

pakking hadden we meer kleuren nodig om de juiste uitstraling te realise

ren. Samen met de klant werd duidelijk dat we daar geen concessies 

moesten doen', zegt Flier. 
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Oscar Flier 

Oscar Flier was de eerste vijftien jaar van zijn carrière 

actief als freelance grafisch ontwerper. Bij een boe

kenuitgeverij in de Verenigde Staten kwam hij voor 

het eerst in aanraking met productiemanagement. 

Terug in Nederland werd Flier hoofd Research & De

velopment voor alle redactionele productie van VNU. 

Een technische rol, waarin hij nieuwe ontwikkelingen 

op reprotechnisch gebied in de gaten hield. Niet veel 

later keerde Flier echter terug naar de VS om produc

tiemanager te worden bij de eerder genoemde boe

kenuitgever. Ook ging hij de kunstwereld in en deed 

de productie van grote kunstwerken in Los Angeles. 

Via een omweg bij een uitgeverij in Nederland, kreeg 

hij de begeerde functie van productie-manager bij 

branding & designbureau VBAT. 

Nu is Oscar Flier Print Director bij international brand 

design agency Design Bridge, waar hij verantwoorde

lijk is voor alle productie- en printprocessen en de 

kwaliteit hiervan. Dit najaar maakt hij deel uit van de 

jury voor de EFTA-Benelux Flexo Awards 2015. 

Oscar Flier is 
jurylid voor de 
EFTA-Benelux 
Flexo Awards 
2015. 
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Houd oog voor detail 
'In het detail wordt alles sluitend. Als iets niet op de millimeter 

klopt, heeft iedereen door dat het niet helemaal goed is. Maak 

constant mock-ups om het eindproduct te testen. Natuurlijk is en 

blijft het allemaal mensenwerk, maar daarom moet je hier extra 

aandacht aan besteden. Bij kleinere leveranciers is dit overigens 

vaak eenvoudiger dan bij grotere.' 

Flier noemt als voorbeeld de bijzondere presentatiedoos die Design 

Bridge voor Syngenta maakte. 'We pasten hier verschillende technie-

ken toe, zoals offset, digitaal drukwerk en lasertechniek. Er waren 

meerdere tests nodig om tot een hele fraaie uitvoering te komen, 

maar we hebben er dan ook wel bijna een jaar aan gewerkt.' 

( 
'Als je niet helder communiceert, 
ontstaat er een ontwerp dat het 
net niet is' 

Let op de tijd én het budget 
'Kosten zijn belangrijk voor de juiste prijs-kwaliteitverhouding, maar kosten 

zijn niet altijd leidend. Begroot het project altijd in zijn volle omgang. Dat 

presenteer je eerlijk, daarna kijk je of er aanpassingen nodig zijn.' 

In het begin was Flier snel bang dat een project te duur zou zijn. 'Je weet 

niet altijd wat het belang van een klant is en welk budget daar bij past. Als 

je vooraf iets meer ruimte neemt, ook in de planning, geeft dat achteraf 

minder gezeur. Je moet heel eerlijk zijn over hoeveel tijd iets gaat kosten 

en dan kan het zijn dat je andere keuzes moet maken. Maar dat weet je 

dan in een vroeg stadium.' 

Focus op kwaliteit 
'Er zijn soms tegenslagen in dit soort creatieve processen. Als je mensen 

uitdaagt, wringen ze zich soms in bochten om voor de eenvoudigste oplos

sing te gaan. Maar daarmee 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 gewerkt. Vaak met bloed, zweet en 

tranen. Als productiemanager draag je het vaandel naar de finish, maar 

het is natuurlijk een krachtsinspanning van het hele team.' ◄ 




