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CASE STUDY
DE BINK

Drukkerij De Bink:
één loket waar kwaliteit en betrouwbaarheid vooropstaan
Opgericht door Cornelis de Bink
in Leiden in 1882

Van offsetdrukker tot one-stopshop – ook in de grafische sector

Drukkerij De Bink draagt sinds 2007 het
predicaat “Koninklijke Hofleverancier”. Ondanks
ruimtebeperkingen bij deze van oorsprong
traditionele offsetdrukker, blijft het bedrijf
groeien vooral in de grafische sector. Vanaf de
aanschaf van hun eerste ColorWave 600 in 2011
is De Bink een trouwe en enthousiaste klant
van Canon. De toevoeging van de Colorado
1640 roll-to-roll groot formaat printer levert een
belangrijke bijdrage aan de continuïteit en het
succes van de organisatie.

Voor De Bink is het belangrijk om haar klanten
te ontzorgen door één loket te bieden voor al
hun drukwerk. De markt is aan het veranderen
en dat wordt gemerkt. De Colorado helpt De
Bink om mee te gaan in deze verandering
en tegelijkertijd de dienstverlening verder
uit te breiden, met name op het gebied van
gepersonaliseerde graphics. Vroeger besteedde
De Bink groot formaat drukwerk uit. Met de
Colorado is dit niet meer nodig. “Het is een
mooie in-house oplossing, waardoor De Bink
sneller én goedkoper kan leveren”, aldus Marco
van der Krogt, algemeen directeur van De Bink.

Makkelijke keus
In de zoektocht naar een grootformaatprinter voor
deze snelgroeiende grafische sector werd een
bezoek gebracht aan de expo van FESPA. “In het
oerwoud aan mogelijkheden vond ik de hybride
Colorado de perfecte oplossing”, aldus Marco. Hij
was direct onder de indruk van de Colorado en na
de demo-dag in Venlo was het zeker: de Colorado
kon De Bink bieden wat zij nodig had.

“We scoren 99,2% bij onze
klanten als het gaat om
de betrouwbaarheid van
ons printwerk en signage.”
Marco van der Krogt

Kwaliteit voorop
Als het over kwaliteit gaat, wordt bij De Bink niet
alleen de kwaliteit van het eindproduct bedoeld.
De klanten van De Bink weten al bijna 140 jaar
dat ze op de drukkerij kunnen vertrouwen. Om
zo’n relatie met je klanten op te bouwen en te
behouden, moet je niet alleen prachtige producten
maken, maar ook je afspraken nakomen en snel
kunnen leveren. Dat is de gedachte bij De Bink.
De Bink-medewerkers snappen dat hun klanten
geen risico’s willen lopen bij een belangrijke beurs
of een event. Zij willen éénheid in de uitstraling.
De kleuren van hun branding moeten gewoon
kloppen, of het nu een poster is, een banner of
een folder. Daarnaast moet alles snel klaar zijn.
Hiervoor heb je betrouwbare printers nodig.
Marco: “We scoren 99,2% bij onze klanten als het
gaat om de betrouwbaarheid van ons printwerk
en signage. We zijn dus meer dan tevreden met de
aankoop van de Colorado.”

Zekerheid en vertrouwen
De klanten van De Bink weten dus dat ze op de drukkerij
kunnen vertrouwen. Natuurlijk speelt prijs daarbij een
rol, maar dit is zeker niet de belangrijkste factor. Snel
leveren en erop kunnen vertrouwen dat alles klopt, dat
is nog veel belangrijker. “De Colorado past er wat deze
klanteneisen betreft perfect bij.”

Flexibiliteit
De toevoeging van de Colorado aan het machinepark
zorgt ervoor dat De Bink haar klanten nog verder kan
ontzorgen. Met de Colorado is het mogelijk om nog
flexibeler en creatiever te zijn. “We vinden het geweldig
om nieuwe dingen uit te proberen en te laten zien. En
klanten zien nu nog meer dat wij meegaan met de tijd en
dat we kunnen adviseren over de laatste mogelijkheden”,
vertelt Marco.

Gebruiksvriendelijkheid vergroot
creativiteit
Om de flexibiliteit te waarborgen, streeft De Bink
ernaar dat alle medewerkers inzetbaar zijn op
drie verschillende plekken in de productie. De
Colorado is volgens de medewerkers makkelijk te
leren en zeer gebruiksvriendelijk. Zij kunnen hun
creativiteit goed kwijt bij de Colorado. Dit zorgt
voor plezier in het werk en dit is te zien. Wanneer
klanten langskomen bij De Bink kunnen zij de
passie voor het vak bij iedereen zien.

“De kleuren moeten
gewoon kloppen,
ongeacht het medium.
Bij de Colorado kan je
daarop vertrouwen.
We zijn meer dan
tevreden met de
aankoop van
de Colorado.”
Marco van der Krogt

Productiviteit
“Alles moet ‘nu’ klaar zijn”, vertelt Marco. “Met
de Colorado weet je dat het eindproduct
gewoon klopt. Strakke deadlines zijn daarom
geen probleem. Daarnaast kunnen we door de
printsnelheid ook efficiënter werken.”

Compact
Ook in een grote organisatie als De Bink is er
soms gebrek aan ruimte. De robuuste rollenoplossing is daarom ideaal. “Ik vind ook dat de
Colorado een compacte en strakke uitstraling
heeft”, aldus Marco.

Mooier dan offset
Print wordt vaak als minder mooi dan offset
gezien. Maar dit geldt niet bij de Colorado. “De
klant ziet niet alleen geen verschil: ik vind dat
het resultaat van de Colorado zelfs mooier is dan
offset. De detaillering is gewoon beter.”

Het milieu
Bij De Bink staat het milieu hoog in het vaandel.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
speelt dus ook een belangrijke rol bij de keuzes
van de Bink. Zo werkt de drukkerij CO₂-neutraal.
Niet alle klanten vinden dat belangrijk, maar bij
een aanbesteding wil de overheid bijvoorbeeld
wel in de hele keten kijken. Ook hierdoor past de
Colorado perfect bij De Bink. Niet alleen zijn de
UVgel-inkten veel beter voor de mensen en voor
het milieu, maar minder misprints betekent ook
minder afval!

in our overall printing costs”

Groeiperspectief
Op dit moment gebruikt De Bink de Colorado met
name voor banners en posters. Maar er worden ook
nieuwe mogelijkheden uitgeprobeerd, bijvoorbeeld
designerbehang. Marco vertelt: “Door onze bestaande
klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, kunnen
we ons bedrijf autonoom laten groeien. Dankzij de
Colorado zijn we in staat steeds meer indrukwekkende
producten te leveren en nieuwe business te genereren,
ook in nieuwe afzetmarkten zoals gepersonaliseerd
inpakpapier en behang.” Terwijl de traditionele
markten waar De Bink zich in bevindt krimpen, zijn
signage en interieurdesign duidelijke groeimarkten.
Daarom is de drukkerij toe aan de volgende fase.
Bij De Bink zijn ze er in ieder geval zeker van: de
Colorado gaat hen daarbij helpen. De printer gaat hen
helpen nieuwe stappen te zetten in de dienstverlening
richting klanten. De grafische sector is immers erg
breed en de mogelijkheden zijn groot.

“De grafische sector is erg
breed en de mogelijkheden
met de Colorado zijn groot”
Marco van der Krogt
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