
Kennismaking met de nieuwe KVGO 
directeur 

 

MENSEN - Nog even en hij zal dagelijks naar Schiphol-Rijk rijden. Vanaf daar start 
zijn nieuwe baan als directeur van het KVGO. Wie is Miguel Delcour? We maken in 
een ontspannen sfeer kennis met een veelzijdig man. 

Om ook maar iets over hem te weten te komen, hoef je niet lang te zoeken. Zijn 
openheid in de wijze waarop hij spreekt, is online al net zover doorgevoerd met een 
'overvolle' eigen website, aanwezig op tal van social media kanalen en is gek op 
inspireren, innoveren en mensen logica laten zien. Dat zegt hij in de eerste regels op 
zijn website onder het kopje 'De persoon Miguel'. 

Delcour: 'Ik ben te oud voor een geboren diginative 2.0, maar ben wel goede 1.95 beta' 

Op je website schrijf je dat er grafisch bloed door je aderen vloeit 

Delcour: 'Toen ik 6 jaar jong was, wist ik al dat ik het grafische vak in wilde stappen. 
De naam Delcour was al bekend vanaf 1899 als boekbinderij van mijn 
overgrootvader. Ik ben letterlijk de vierde generaties met datzelfde grafische bloed. 
Erg handig in het technische vak was ik overigens niet, elk boekje zou gegarandeerd 
'scheef gebonden' de deur uitgaan, dus mijn hart lag al snel meer bij het leiden van 
een bedrijf en processen te optimaliseren.' 

Je hebt een veelzijdige loopbaan met diverse uitstapjes gehad. Is KVGO daar een 
vervolg op? 

Delcour: 'Ja, ik ben graag met verschillende dingen bezig, liefst gelijktijdig, dat 
inspireert me en zet aan aan tot creatief denken, doen en handelen. De stap naar de 



functie als directeur van het KVGO was natuurlijk best wel een vraagstuk, zowel voor 
mezelf, maar ook binnen mijn gezin. Ik heb uitdagingen nodig, die zie ik voor de 
komende jaren ook voldoende in de branche, ik heb dus uiteindelijk al mijn bestaande 
eigen zakelijke activiteiten stopgezet. Dat was best wel een ding hoor, maar 
uiteindelijk kan ik wel zeggen dat de baan bij het KVGO één van de weinige kansen is 
geweest, waardoor ik serieus ben gaan nadenken over een langdurige verbintenis die 
bepalend zou zijn voor mijn dagelijkse leven, zowel persoonlijk als binnen mijn gezin.' 

Je hebt wat met het buitenland, de politiek, het onderwijs en crowdfunding. Gaan 
we daar wat van meemaken? 

Delcour: 'Voorop gesteld, ik ben geen politicus hoor, maar weet wel hoe politieke 
processen in elkaar zitten. Dat kan soms helpen. En wat crowdfunding betreft, doen 
we dat als KVGO natuurlijk in feite al, door het contributie stelsel. Buitenland heeft 
zeker een aantrekkingskracht. Ik heb links en rechts de nodige ervaring opgedaan met 
andere culturen. Dat helpt zaken in een perspectief te plaatsen. Maar een lokale 
KVGO afdeling op Bonaire zal je mij niet snel zien opzetten. Wel vind ik het belangrijk 
om met de diverse landen organisatie contacten te gaan leggen, en overkoepelend 
met Intergraf, waar de huidige KVGO voorzitter Cees Verweij nog voorzitter van is.' 

Je loopt al wat events binnen de branche af, wat zijn je (eerste) indrukken? 

Delcour: 'Ik voel als vanouds de warmte binnen de branche, waardoor ik me welkom 
voel. Het is zo ontzettend leuk dat de naam Delcour bij veel mensen toch nog steeds 
bekend is. Ik leg makkelijk contacten, ik zou mezelf bijna 'ontwapenend' willen 
noemen, dat helpt wel, waardoor ik me ook makkelijk kan bewegen tussen alle 
mogelijke clubjes, die onze branche rijk is.' 

Een nieuwe directeur, een nieuwe voorzitter, is dit hét moment voor innovaties 
binnen het branchedenken bij het KVGO? 

Delcour: 'Ik heb geleerd dat je eerst moet kijken waar je staat, voordat je gaat 
bijsturen. Maar ik geloof wel degelijk dat bij de komst van zowel een nieuwe 
voorzitter en een nieuwe directeur bij het KVGO, er zeker kansen liggen om vele 
zaken weer eens opnieuw tegen het daglicht te houden. Ik kom het KVGO binnen 
met een paar 'ontspannen schouders', net zoals Frans Beun dat deed voor de cao. Dat 
kan een helende werking hebben. Als ik zo naar het speelveld kijk, dan kan 
vernieuwend branchedenken een impuls vormen voor de branche, waar nu - dat zeg 
ik voorzichtig - toch wel enige vorm van versnippering kan worden waargenomen. Ik 
ga daar eens goed naar kijken, als anno 2019 een dergelijk verschijnsel meer onnodig 
dan nodig blijkt te zijn, dan is het zeker de moeite waard om eens met elkaar te gaan 
praten. Maar ik weet ook wel dat er heel wat voor nodig is om allemaal één richting 
uit te willen kijken.' 

 
 


