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INTERVIEW MET RIK OST 
VAN CALIPAGE OST OFFICE

Als je vanuit Antwerpen een goede 50 kilometer richting westen rijdt, dan kom je bij wijze 
van spreken als vanzelf bij ‘Ost’ terecht. Of zoals deze kantoorvakhandel in het centrum van 
Wetteren voluit heet, Calipage Ost Office. In januari 2009 was Rik Ost de eerste in ons land 
die een partnership met Calipage onderschreef, vanuit de eenvoudige overweging dat je 
opportuniteiten en nieuwe trends altijd een kans moet geven. 

“Als je erin gelooft, dan is dat voor mij zelfs 
een soort van morele verplichting”, steekt Rik 
Ost overtuigend van wal. “Wat mij vanaf het 
begin aansprak was de schaalvergroting, plús, 
alles wat erachter zit zoals de marketing, de 
webshop en de dropshipment leveringen. 

Noem het gerust slim ondernemen met als 
groot winstpunt dat Calipage het leven een 
stuk eenvoudiger maakt, want het opzet 
is niet om werk te geven máár om werk te 
ontnemen. De tijd die je daardoor overhoudt, 
kan je gebruiken om de klanten beter en 
persoonlijker van dienst te zijn. Zo heb ik 
nu bijvoorbeeld de tijd om spontaan bij ze 
binnen te springen. 

Ook mijn aanwezigheid in de winkel ligt veel 
hoger, én als er zich een probleem voordoet, 
dan kan ik daar onmiddellijk op reageren en 
de beste oplossing aanreiken. Dát is de service 
waarmee ik vandaag als Calipage Ost Office 
het verschil maak bij mijn klanten.” 

Een atletische prestatie

Dat de naam Ost in de wijde omgeving 
van Wetteren grote bekendheid geniet, is 
voor een groot deel de verdienste van de 
vader van Rik Ost, Henri Ost. Als kapitein 
van de Belgische veldloopploeg droeg 
vader Henri de Olympische vlam voor de 
Olympische Zomerspelen van 1948 in 
Londen – de eerste Olympische Spelen 
sinds de zomerspelen van 1936 in Berlijn 
– vanaf het Brusselse ‘Monument van de 
Onbekende Soldaat’ tot aan de rand van 
Brussel. De authentieke fakkel is nog altijd 
in familiebezit, én ook de atletiekmicrobe 
bleef voortleven in de familie.

“Calipage maakt het leven een 
stuk eenvoudiger, want het opzet 
is niet om werk te geven máár om 

werk te ontnemen.”

Rik Ost: “Helaas heb ik mijn vader zelf 
niet gekend, want hij is in april 1963 
overleden, ten gevolge van een nierfalen, 
terwijl ik pas in juni van datzelfde jaar 
geboren ben. Zijn atletisch verleden heb 
ik dan ook paplepelgewijs meegekregen: 
als generatiegenoot van Gaston Reiff en de 
Tsjech Emil Zátopek behoorde hij in de dis-
cipline van het veldlopen tot de absolute 
top. Mijn 18-jarige zoon Riken – waarvan 
de naam verwijst naar de roepnaam van 
zijn grootvader – is nu volop bezig om 
verder te bouwen aan die familietraditie. 
Sinds de laatste vier jaar behoort hij tot de 
beste steeplelopers van ons land.” 

Rik Ost: “Mijn eigen steeplerace als kan-
toorvakhandelaar is in 1984 begonnen. Na 
mijn opleiding ‘Elektromechanica’ en een 

voortgezette ‘Grafische Opleiding’ ben ik 
in dat jaar van start gegaan als gerant van 
een Xerox Copy Center in Oostende. Drie 
jaar later ben ik mijn eigen weg gegaan 
als zelfstandige kantoorvakhandelaar. 
Weliswaar op een aparte manier, want 
het ging om een ‘mobiele service’, of mis-
schien nog beter gezegd, ‘de kantoorleve-
rancier op wielen’. De idee daarvoor heb 
ik gehaald uit de garagistenwereld, waar 
trouwens de ‘roots’ van mijn vader lagen. 
Midden jaren tachtig was bij de garagisten 
de mobiele service voor de toelevering 
van toebehoren al goed ingeburgerd. Dat 
model heb ik gekopieerd naar de wereld 
van ‘Stationery & Office’ én onder de naam 
‘Buro Express’ reed ik met mijn bestelwa-
gen langs alle bedrijven in het Wetterse.”

Rik Ost: “Ik moet wel toegeven dat de 
naam ‘Ost’ makkelijk deuren opende, én 
voor wie het zich nog herinnert, in de 
tweede helft van de jaren tachtig kende 
de markt een enorme expansie. Met mijn 
beschikbare mobiele ruimte kon ik nau-
welijks aan de vraag voldoen. Het gevolg 
was dat de klanten voor de naleveringen 
gewoon ’s morgens bij mij thuis aan de 
deur kwamen, nog vóór ik aan mijn ronde 
kon beginnen. Het ‘mobiel verhaal’ werd 
dan, avant la lettre, ook een ‘bricks ver-

Rik Ost

De herinrichting volgens het nieuwe Calipage 
concept was nog volop aan de gang ten tijde 
van het interview.
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haal’. Met als resultaat een eerste kantoor-
winkel in 1991 onder de naam ‘Ost Office’, 
achter het station in Wetteren, en vervol-
gens de verhuis in 2001 naar het huidige 
winkelpand in het centrum van Wetteren.” 

Goede service voor de beste 
klantenbinding

Met 24.000 inwoners heeft de Oost-
Vlaamse gemeente Wetteren de envergure 
van een stad. Met een vakhandel in het 
centrum en een B2B gerichte webshop 
telt Calipage Ost Office dan ook meer dan 
2.000 BTW-plichtige klanten die op regel-
matige basis bestellen. De brede en geva-
rieerde klantenportefeuille, in combinatie 
met een uitgekiend kostenmodel, zorgt 
ervoor dat zelfs in crisistijden nog steeds 
mooie groeicijfers neergezet worden.

Rik Ost: “In de jaren negentig was ik 
uiteraard al klant bij Michel en Patrick 
Timmermans. Beide broers hadden niet 
alleen een goede commerciële band met 
hun klanten, maar ze maakten ook graag 
tijd om een vriendschappelijke relatie te 
onderhouden. Ik ben hen altijd gevolgd in 
de projecten die ze opgestart hebben, óók 
vanuit diezelfde drijfveer dat je elk zaadje 
een voedingsbodem moet geven. Zo was 
ik bijvoorbeeld één van de eersten die mee 
op de barricaden stond om ‘Office Team’ 
uit de startblokken te krijgen. Helaas is 
dit nu net een voorbeeld van een project 
dat nooit echt de verwachtingen ingelost 
heeft. Toen Spicers in 2005 in beeld kwam, 

had ik van meet-af-aan een goede band 
met Eddy Priem. Uit onze contacten, én 
vooral uit de stroom van goede ideeën 
die dat opleverde, is tenslotte de brug 
gebouwd naar Calipage. Wat mij vooral 
over de meet getrokken heeft, was de idee 
van ‘alles wat veel werk vraagt, hoef ik niet 
meer te doen’, én zeker niet te vergeten, 
het model van kostencontrole.”

“Een fysieke winkel is een voor-
deel: niet alleen als uitvalsbasis, 

maar met een winkel laat je 
ook duidelijk zien dat je niet de 
spreekwoordelijke grijze muis 

bent op het internet.”

Rik Ost: “Een heel concreet voorbeeld 
van kostencontrole is het feit dat Calipage 
Ost Office vandaag gerund wordt door 
twee mensen: ikzelf, plus, één bediende, 
die hier inmiddels al meer dan tien jaar 
werkzaam is. Anja neemt vooral de winkel 
onder haar hoede, want dat wil ik toch 
wel benadrukken, een fysieke winkel is 
een voordeel: niet alleen als uitvalsbasis, 
maar met een winkel laat je ook duidelijk 
zien dat je niet de spreekwoordelijke grijze 
muis op het internet bent. In het geval van 
Calipage Ost Office is het ook meegeno-
men dat we op een toegankelijke locatie 
zitten, met voldoende gratis parkeerruimte 
voor de deur, want er komt nog steeds 
veel volk naar de winkel.” 

Rik Ost: “Omdat we een brede range van 
kleine kantoortoestellen aanbieden – van 
eenvoudige thuisprinters tot MFP’s – is er 
natuurlijk een constante klantenstroom 
voor zowel papier als cartridges. Of zoals 
ik onlangs mocht ondervinden, als het er 
écht op aankomt, dan verkiezen de men-
sen toch eerder de vakhandel. Zo kreeg 
ik hier recent een man over de vloer die 
ergens een rekentoestel goedkoop op 
de kop getikt had, maar helaas bleven de 
toetsen ‘hangen’. Zijn commentaar: “Als ik 
hier een toestel koop zal het wél werken!” 
was dan ook even duidelijk als verfrissend. 
Zo eenvoudig is het soms, én zo’n imago 
moet je ook koesteren. Niets werkt beter 
voor de klantenbinding dan goede pro-
ducten met een goede service. Dit jaar is 
het precies 30 jaar dat ik bij klanten kom, 
én mijn boodschap is nog altijd dezelfde 
als in 1984: zolang mijn klanten aan mij 
blijven denken, rinkelt de kassa!”

De bijzonder stijlvolle winkelinrichting nodigt uit tot bewonderen en vergelijken.

Een perfect winkeloverzicht vanaf de verkoopbalie.
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De 10.000ste order via de  
webshop

Met de huidige 28 Calipage leden heeft 
Adveo in ons land een kwalitatief netwerk 
uitgebouwd, waarmee het de ‘business’ 
van zijn leden in een dynamische samen-
werking verder ontwikkelt. Een van de 
tastbare resultaten van die samenwerking 
is de eigentijdse restyling van de Calipage 
huisstijl. Absolute blikvanger is het nieuwe 
frisse kleurenpallet, met het opvallende 
roze en groen, dat in alle merchandising- 
en communicatiemateriaal terugkomt én 
uiteraard ook in de totale Calipage win-
kelbeleving en in het wagenpark van de 
leden.

Rik Ost: “Het belangrijkste voor mij is 
echter wel de ‘winkelbeleving’. Als we in 
augustus helemaal klaar zijn (dit interview 
vond plaats midden juli, red.), dan mogen 
de klanten zich verwachten aan een over-
zichtelijke, sfeervolle en moderne ruimte, 
waarin ze heel efficiënt hun weg weten te 
vinden dankzij een weldoordachte inrich-
ting en een idem dito schappenplan. Er 
komt ook een extra scherm aan de muur 
bij de balie waarop we de klanten wegwijs 
maken bij het online bestellen. De ach-
terliggende bedoeling is dat ze voortaan 
zélf deze actie thuis ondernemen voor 
alles wat ‘bulk’ en facility is. Op die manier 
worden de producten snel thuisgeleverd, 
zónder dat ze zelf enige fysieke inspan-
ning moeten leveren. De winkel bezoeken 
ze dan in geval van ‘depannage’ of om 
nieuwe zaken te ontdekken.” 

Rik Ost: “Dit klinkt misschien contradic-
torisch – enerzijds de ‘winkelbeleving’, 
anderzijds de ‘webshop’ –, maar je moet 
hierbij de bredere context voor ogen hou-
den. Veel bedrijven laten hun bedienden 
niet meer toe te ‘winkelen’. De webshop 
is voor mij een ‘tool’ die ter beschikking 
stellen aan de klanten om het hen eenvou-
diger te maken. De uitgekiende Calipage 
marketing zorgt dan weer voor een con-
tinue binding tussen klant en leverancier. 
Als je weet dat wij één van de komende 
dagen reeds onze 10.000 ste order via de 
webshop mogen noteren, dan besef je 
ook dat het ‘clicks’-verhaal alleen maar aan 
belang zal winnen.” 

“De ‘Marketing’ van Calipage 
heeft de voortdurende beschik-

king over onze klantendatabase, 
die wij steeds up-to-date houden 
voor het automatisch versturen 

van actiefolders, opvolgingsmails 
en ga zo maar door. Als je het mij 
vraagt, hier schuilt het succes in 
van dit verhaal, én dat is precies 
ook waar wij nu mee bezig zijn!”

Rik Ost: “Afrondend kan ik niet anders 
dan de conclusie trekken dat ‘Calipage’ 
een sterk verhaal is. Een verhaal dat ik 
iedereen kan aanbevelen, op voorwaarde 
dat iedereen voor zijn eigen deur keert. 
Daarmee wil ik zeggen dat je geen 
Calipage dealer moet worden om in heel 
België te gaan prospecteren. Dit verhaal 
werkt juist zo goed omdat het regionaal 
georiënteerd is. De basis is service en 
advies, en deze zaken kan je best leveren 
in je eigen streek! In mijn eigen situatie 
heb ik goede afspraken met Calipage 
Vango Printing in Lochristi, alles boven 
de E17 nemen zij voor hun rekening, het 
deel daaronder is voor mij. Eenvoudige 
afspraken maken goede vrienden! Een 
uitspraak die evengoed van toepassing 
is op het Calipage backoffice: zo heeft de 
‘Marketing’ van Calipage de voortdurende 
beschikking over onze klantendatabase, 
die wij steeds up-to-date houden voor het 
automatisch versturen van actiefolders, 
opvolgingsmails en ga zo maar door. Als 
je het mij vraagt, hier schuilt het succes in 
van dit verhaal, én dat is precies ook waar 
wij nu mee bezig zijn!”

• P.A.

Een prachtig art deco winkelpand in het centrum van Wetteren, met een ruime blauwe-zone-
parkeergelegenheid voor de deur.
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