UIT DE PRAKTIJK

VAN LIJSEBETTEN PRINTING & PACKAGING
DRIE SPECIALISATIES ONDER ÉÉN DAK

communicatie is interessanter en eenvoudiger
voor de dienstverlening naar de klant toe.

Hoe helpt Accuria bij de
uitdagingen op vlak van personeel?

Van Lijsebetten Printing & Packaging
uit Sint-Niklaas is een drukkerij
gespecialiseerd in commercieel
drukwerk, papierverpakkingen en
kartonnage. Dit familiebedrijf is
voornamelijk actief in de Benelux
en heeft reeds een sterke reputatie
opgebouwd op vlak van drukwerk.
Het verhaal van Van Lijsebetten
Printing & Packaging begon in 1968.
Ondertussen zijn ze uitgegroeid tot een
bloeiende drukkerij met ongeveer een
100-tal medewerkers. Zaakvoerder Filip
Van Lijsebetten vertelt meer over hoe
het bedrijf relevant kan blijven in een
competitieve markt.

Wat doet Van Lijsebetten Printing
& Packaging precies en hoe kunt
u zich onderscheiden van de
concurrentie?
Wat zo uniek is aan Van Lijsebetten Printing
& Packaging is dat de drie specialisaties,
commercieel drukwerk, papierverpakkingen
en kartonnage congruent zijn. Zo kunnen
we de productie van drukwerk van A tot
Z verzorgen. Dit betekent dat er zeer veel
mogelijkheden zijn voor de klant want het
gaat verder dan enkel en alleen drukken en
afwerken. We hebben bijvoorbeeld ook heel
wat veredelings- en afwerkingstechnieken in
huis waardoor wij nog meer kunnen betekenen
voor onze klanten. We investeerden net nog
in nieuwe hoogtechnologische drukpersen om
ons verder te kunnen onderscheiden van de
concurrentie.
Op vlak van dienstverlening is het voor
ons ook belangrijk dat er één centrale
contactpersoon is per klant. Deze

“Er wordt steeds snel gereageerd op onze vragen en dat is ook nodig
voor dergelijke zaken. Bij Accuria spelen ze kort op de bal.”

Accuria heeft steeds een ondersteunende
rol. Wij kunnen altijd op hen beroep doen
voor allerhande informatieve vragen zoals
bijvoorbeeld simulaties van lonen of voor
ondersteuning bij juridische kwesties.
Verder doet Accuria al sinds jaar en dag alle
administratie omtrent lonen voor ons. Ze
doen dit steeds op een correcte manier en
volgens de laatste reglementering. Op dat
gebied kunnen wij dus zeker op onze twee
oren slapen.

Hoe ziet u de toekomst naar
personeelsbeleid toe?
Op gebied van personeelsbeleid kijken
wij naast onze samenwerking met Accuria
vooral naar onze eigen bedrijfspolitiek
zoals bijvoorbeeld naar onze interne
aanwervingsprocedures. Zo werken wij
constant aan nieuwe opleidingen en zijn
wij steeds op zoek naar nieuwe en jonge
mensen. Die mensen zo goed mogelijk in ons
bedrijf integreren is voor ons een belangrijke
factor in ons personeelsbeleid.

Hoe verloopt de communicatie met
Accuria?
Er wordt steeds snel gereageerd op onze
vragen en dat is ook nodig voor dergelijke
zaken. Bij Accuria spelen ze kort op de bal,
dit vooral omdat ze mensen in huis hebben
die elk hun eigen vakgebied of specialiteit
hebben. Stel, er is een juridische vraag dan
is er een specifieke persoon gespecialiseerd
in juridische personeelszaken die daarbij kan
helpen. Wij zijn dus zeer tevreden over de
samenwerking met Accuria.

