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Inleiding

De wereld om ons heen transformeert sneller dan ooit. Dit geldt vooral voor 

de technologie. Voor de consument is dit absoluut merkbaar. Het streamen 

van een video, zelfs in de hoogste kwaliteit, in de trein is normaal geworden. 

Andere voorbeelden zijn kunstmatige bots die je helpen met je vragen, of 

de slimme routeplanner die op basis van slimme algoritmes en artificiële 

intelligentie je altijd voorziet van de beste route. Het is voor ons allemaal de 

meest normale zaak ter wereld geworden. 

 

Elke dag is de wereld weer anders



Maar, wat voor ons in het dagelijks leven 

normaal is, blijkt in ons professionele leven 

toch anders uit te pakken. We stellen je graag 

de volgende vragen:

Ontvang jij je telefoonrekening per post 

of digitaal?

De laatste is flauw, maar we willen wel graag een punt 

maken. Wat soms heel logisch lijkt, blijkt toch niet altijd 

logisch te zijn. Door het beantwoorden van de volgende 

vragen wordt dit ook (pijnlijk) duidelijk:
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Kies je voor een fysiek ticket of een digitaal 

ticket als je gaat reizen?

Hoeveel van je laatste toegangskaarten 

zijn digitaal?

Ontvang jij je bankafschriften per post, 

digitaal of beide?

Stuur je een brief vanuit het buitenland 

naar huis of een e-mail?

Ondanks dat het tijdperk van print tot een einde is 

gekomen, leeft de glorie nog voort binnen de muren 

van vele organisaties. Dit met alle problemen van dien. 

Binnen dit whitepaper gaan we in op de toekomst van 

papier en beperkingen hiervan, ook wel de papieren 

tijger genoemd. Ook leggen we uit hoe je de papieren 

tijger kan overleven.

Hoe vaak ontvang jij op je werk rapportages, 

notulen of andere documenten geprint?

Hoe vaak zie je recruiters nog met papieren 

CV’s rondlopen?

Verstuur en/of ontvang je facturen voornamelijk 

fysiek of digitaal?



Dat de wereld om ons heen (drastisch) verandert, is 

een feit. Dat geldt ook voor de wereld van papier of 

beter gesteld: paper en paperless. Als we kijken naar 

de wereld van papier en hoe deze ons dagelijks leven 

domineert, dan kom je al gauw uit bij de boeken, 

dagbladen en onderwijsliteratuur. Een drietal zaken die 

niet weg te denken zijn binnen de Westerse 

ontwikkelde samenleving. Desondanks zien we ze toch 

steeds sneller verdwijnen, de vorm dan weliswaar. 

De cijfers van de fysieke dagbladen, adoptie van de e-

books en transformatie binnen het onderwijs, laten 

echt zien dat papier steeds meer tot het verleden 

behoort. Dit heeft uiteraard alles te maken met de 

manier waarop we informatie geserveerd krijgen, maar 

ook verteren. Het is voor niemand een verrassing dat 

dit een intrinsiek gevolg is van de technologische 

ontwikkeling van de afgelopen jaren. 

De wereld om ons heen verandert. 
Dat is een feit.
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Ook de muziekindustrie is compleet getransformeerd. De fysieke CD heeft plaatsgemaakt 

voor de download van een muziekdienst zoals Spotify. De wereld verandert, technologie 

verandert, wij veranderen. Maar, hoe snel of langzaam veranderen wij nou echt?

Laten we eens wat gerichter kijken naar de voorgenoemde voorbeelden en de kengetallen 

die er beschikbaar zijn. Omdat onze whitepapers in zowel België als Nederland gelezen 

worden, pakken we voorbeelden uit beide landen.



De onderstaande cijfers laten de verkoop zien van zowel de fysieke als de digitale 

kranten.

Totale groei 
van alle media
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Print 2018 2017 2015

Nieuwsblad 201.779 213.793 239.274

Standaard 76.593 80.157 86.350

Laatste N. 232.590 242.783 270.059

Morgen 31.478 34.738 40.488

Gazet van A. 73.095 78.272 86.880

Belang Limb. 80.728 84.123 88.935

De Tijd 24.296 25.400 27.204

Totaal Nl. 720.559 759.266 839.190

Le Soir 46.956 52.394 58.415

Digitaal 2018 2017 2015

Nieuwsblad 15.860 11.792 10.639

Standaard 27.062 20.383 14.185

Laatste N. 22.128 14.651 6.311

Morgen 18.824 16.475 14.394

Gazet van A. 7.199 5.171 4.593

Belang Limb. 7.454 5.989 6.043

De Tijd 19.064 16.406 12.722

Totaal Nl. 117.591 90.867 68.887

Le Soir 16.138 12.449 7.765
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Het moge duidelijk zijn dat het fysieke dagblad nog steeds de boventoon voert. 

Daarentegen daalt de verkoop van de fysieke dagbladen elk jaar steeds sneller 

en gaat de verkoop van de digitale dagbladen steeds sneller omhoog. Dit 

onderschrijft de (langzame) verdwijning van papier en de functie ervan. Een 

beweging die we eveneens ook bij de andere voorbeelden terugzien.

Verder onderzoek laat zien dat de 

omzet uit print in 2025 verder daalt 

met 3,03%. 

Voor de gebruikerspenetratie 

betekent dit een daling van 20,1% 

naar 17,3% in 2021 en zelfs 14,5% in 

2025.



De komst van Covid-19 heeft ongekende sporen nagelaten binnen onze samenleving en 

economie. Corona is wellicht de grootste duurzaamheidstest voor de businessmodellen die 

wij kennen anno 2021. Waar Covid-19 geen genade kende voor vele organisaties, heeft het 

de positie van enkele organisaties juist vereeuwigd. 

Covid-19 heeft gezorgd voor trends en consumentengedrag die wellicht vooraf nooit 

voorspelbaar waren. Al jaren is de boekenmarkt krimpend, maar door Covid-19 en de 

consequentie rondom het beleid met de lockdowns zijn mensen drastisch meer gaan lezen.

Ahold Delhaize is een van die retailers die juist significant meer geprofiteerd hebben van de 

crisis. 

Omzetgroei van 339 naar 693 
miljoen euro.
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In het tweede kwartaal van 2020 hebben zij zelfs hun nettowinst kunnen verdubbelen tot een 

magistraal bedrag van 693 miljoen euro. Het jaar ervoor was dit nog 334 miljoen.

Bol.com, onderdeel van Ahold Delhaize en een van de grootste online afzetters van boeken, 

is vorig jaar met maar liefst 65% gegroeid. Binnen Nederland zijn er in 2020 41,2 miljoen 

boeken verkocht. Dat is een groei van 3,7% ten opzichte van het jaar ervoor.
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Wat opmerkelijk hieraan is, is dat de omzet van e-commerce in 2020 is 

gestegen met maar liefst 27,4%. De omzet van fysieke winkels daarentegen is 

in 2020 met 10,6% gedaald.

In 2020 zijn er 41,2 mln. boeken verkocht in de algemene boekenmarkt. De 

omzet bedraagt € 597 mln. Het aantal verkochte boeken is t.o.v. van vorig jaar 

met 3,7% gestegen. De omzet is met 5,9% gestegen. 

Ontwikkeling afzet en omzet (incl. e-books)
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De meeste boeken (56%) worden nog steeds via fysieke winkels verkocht. 

Echter, het omzetaandeel van e-commerce is gestegen van 43% naar 52% in 

2020.

Ontwikkeling afzet en omzet fysieke winkels en e-commercekanaal
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De omzet van e-commerce is in 2020 gestegen met 27,4% (afzet: +25,2%). De 

afzet van fysieke winkels is voor het tweede jaar op rij gedaald, dit jaar met 9% 

(in 2019 met 7,5%). 
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Het onderwijs staat de laatste jaren flink onder druk en ook hier heeft Covid-19 voor 

situaties gezorgd die voorheen niet denkbaar waren. Al jaren is het onderwijs een 

transformatie aan het maken richting eLearning en blended learning. Deze laatste vorm is 

een hybride vorm van fysiek en digitaal onderwijs. Een methode die zeer effectief blijkt te 

zijn.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rapporteerde dat in 2020 bijna 90% 

van de scholen het dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal geadopteerd heeft. Waar 

docenten eerst aarzelend waren met het gebruik van digitale middelen, heeft Covid-19 

voor de sense of urgency gezorgd die het onderwijs wellicht al jaren nodig had.
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Docent:
Normaliter was het heel moeilijk om alle 

contactpersonen van verschillende instanties aan 
tafel te krijgen voor een overleg. Nu via videobellen 

hebben we iedereen heel snel bij elkaar.

De leraren vertellen nu dat zij zien dat het onderwijs van de toekomst is veranderd door 

de Covid-19-crisis. Zij willen de voordelen van de digitale mogelijkheden behouden, 

bijvoorbeeld het online vergaderen.



Het is bijzonder interessant om te zien hoe een macro-effect als Covid-19 gigantische 

gevolgen heeft voor de hele keten en andere initiatieven katalyseert. In Brussel is men al 

jaren bezig met het verminderen van het verbruik van papier op scholen.

Brusselse lagere en middelbare scholen verbruiken namelijk elk jaar 250 miljoen vellen 

A4, goed voor ongeveer 1250 ton papier. Een groot gedeelte daarvan wordt niet gebruikt 

en/of belandt snel in de prullenbak. Er wordt allang gekeken om dit aantal drastisch te 

verminderen. Covid-19 zorgt ervoor dat mensen niet alleen kritisch moeten kijken naar het 

onderwijs zelf, maar ook de hulpmiddelen. Door het gebruik van digitale middelen binnen 

het onderwijs en de effectiviteit ervan neemt men langzaam afscheid van papier. 

Papieren boeken en schriften moeten plaatsmaken voor de tablet en laptop. Ook hier is 

de toekomst en rol van papier in het onderwijs duidelijk zichtbaar.
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Leerling:
Ik kon me veel beter concentreren toen ik zelf 

mocht beslissen wanneer ik pauze hield. Eigenlijk is 
het raar dat dat op school niet kan.

Ook zien de meeste leraren kansen voor het blijvend inzetten van de digitale 

leeromgeving, bijvoorbeeld bij ziekte van een leraar. Daarnaast hebben zij gezien wat 

kinderen zelfstandig kunnen. Ook dat zal het onderwijs veranderen. Zo vonden leerlingen 

het bijvoorbeeld prettig dat ze tijdens thuisonderwijs zelf meer konden beslissen wanneer 

ze wat gingen doen. 
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We kunnen onmiskenbaar met elkaar 

vaststellen dat de rol van papier 

langzaam en zeker begint te vervagen. 

Maar, wat betekent dit nu concreet voor 

het bedrijfsleven en jouw eigen 

organisatie? Nu willen we vooropstellen 

dat we een zo realistisch mogelijk beeld 

willen schetsen. 

De gemiddelde 

medewerker in een kantoor 

gebruikt ongeveer 10.000 

A4’tjes papier per jaar.

De kosten om fysiek 

informatie te versturen 

(printen, kopiëren, opslag 

etc.) lopen op tot 31x het 

bedrag dan wanneer je het 

digitaal verstuurt.

Er worden elk jaar 7.5 

miljard documenten 

fysiek opgesteld en 15 

tri l jard (!) documenten 

gekopieerd. 

Het is wellicht niet voor elke organisatie 

weggelegd om (de kosten van) papier 

met 100% te verminderen. Desondanks, 

kijkend naar de feiten, is het voor elke 

organisatie een must om er wel iets 

mee te doen. 

We zetten enkele gegevens op een rij:



Met de voorgaande gegevens is berekend dat 

de gemiddelde archiefkast met 4 lades 

ongeveer 25.000 euro per jaar kost. Dit zijn 

astronomische bedragen en bijna ondenkbaar. 

Toch is dit de harde realiteit.

In Nederland en België zijn we steeds bewuster 

met het milieu bezig. Er wordt minder vlees 

gegeten en tweedehands kleding kopen wordt 

steeds normaler. Toch wordt er elk jaar 195 kilo 

per persoon aan papier verbruikt, met name in 

het bedrijfsleven. In veel kantoren worden e-

mails bijvoorbeeld nog regelmatig uitgeprint 

en worden aantekeningen op losse vellen 

papier geschreven. Wie heeft deze zin niet 

eerder gehoord: 

“Het is toch handig om het op papier even 

door te nemen.”

De papieren tijger achtervolgt ons overal binnen het bedrijfsleven. Gartner heeft zelfs 

aangetoond dat professionals die dagelijks met papier te maken hebben, 50% van de 

tijd bezig zijn met het lokaliseren van documenten. Het is onmiskenbaar dat het gebruik 

van papier een hevige druk is op onze agenda en portefeuille. Toch gaan vele 

organisaties onverminderd door. Of toch niet? 

Door de komst van Covid-19 worden organisaties nu gedwongen om kritisch te kijken 

naar de eigen organisatie. Businessmodellen, kostenstructuren en zelfs de rollen van 

werknemers waren nooit eerder zo erg onder de loep gelegd.

Transformeren is het toverwoord dat nu door de executives in de boardroom geroepen 

wordt. Digitaal transformeren welteverstaan. Onder digitaal transformeren verstaan we 

de verschuiving van klassieke bedrijfsprocessen en hulpmiddelen, naar innovatieve 

digitale processen en technieken.

McKinsey heeft reeds aangetoond dat organisaties die digitaal transformeren tot 500% 

sneller groeien. Waar de cijfers voorheen niet indrukwekkend of wellicht zelfs drukkend 

genoeg waren, is de komst van Covid-19 dat wel.  Maar, nu komt het; dit is een periode 

van kansen. Waar het besparen op papier voorheen wellicht overbodig of zelfs ridicuul 

leek, is het nu een perfect alternatief om niet te moeten besparen op andere cruciale 

zaken, bijvoorbeeld personeel.
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Digitaal transformeren klinkt ingewikkeld, maar dat hoeft het niet te zijn. Start 

small, save big. Dat is ons credo. We hebben namelijk drie simpele tips die ervoor 

zorgen dat je per direct bespaart op je overhead en transformeert van een 

analoge werkwijze naar een digitale werkwijze.

Maak slim gebruik van Cloud-

applicaties. Vandaag de dag 

kunnen we notities bijhouden in 

applicaties zoals Evernote, 

mindmaps maken in LucidChart en 

communiceren via e-mail.  Het 

werken via Cloud-applicaties zorgt 

er niet alleen voor dat je bespaart 

op tijd en kosten, maar ook dat je 

effectiever wordt. 

Ook staan je gegevens altijd veilig. 

Maak een inventarisatie van je 

werkzaamheden en kijk hoe je deze 

kan digitaliseren. Je kan al gauw 

honderden tot duizenden euro’s 

per jaar besparen.

Haal je printers en 

kopieerapparaten weg of zet 

deze op een locatie waar men 

weinig komt. Deze regel wordt 

ook gehanteerd bij gezond 

eten. Je koopt geen junkfood 

meer en hetgeen dat je wel 

hebt, sla je op in een plek waar 

je het niet makkelijk kan 

pakken. Het is namelijk 

gebleken dat mensen minder 

geneigd zijn een kopietje te 

maken als de printer of 

kopieerapparaat niet nabij 

en/of in zicht is. Dit stimuleert 

tevens mensen om digitaal te 

werken.

Digitaliseer je kritische 

bedrijfsbestanden. Het 

digitaliseren van rapporten, 

overzichten en schema’s 

zorgt ervoor dat teams en 

organisaties efficiënter 

werken. 

Het maken van templates en 

dynamische formulieren 

zorgt voor een verhoogd 

gebruikersgemak, meer 

tijdswinst en minder fouten 

binnen de organisatie.

Wat willen we je meegeven:



Over CheckHub

Herkenbaar?

Herken jij wat jij in deze whitepaper ziet en wil jij 

graag vrijblijvend even sparren? Mail of bel onze 

strategische adviseur. Hij neemt contact met je op 

om te bespreken wat wij voor je kunnen 

betekenen.

www.checkhub.io | hello@checkhub.io | +32 477 87 27 85

CheckHub is een organisatie, gevestigd in Brussel 

met klanten binnen heel Europa. CheckHub heeft 

met zijn oplossing en bewezen dat het bijna elke 

organisatie verder kan helpen die te maken heeft 

met een grote stroom van documenten, 

formulieren en contracten. 

Met CheckHub Verzamel, valideer en organiseer je 

documenten efficiënter. Dit leidt per direct tot 

significante kostenbesparingen en  

efficiencywinsten. Vraag een vrijblijvend gesprek 

aan en/of plan een demo op de oplossing zelf te 

bekijken.
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