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De entertainmentbranche staat onder druk, evenals de grafische sector. Dat doet 
het ergste vrezen voor Leerdam Druk, een grafisch bedrijf dat onder meer op de 
entertainmentmarkt actief is. Het tegendeel blijkt echter waar.

Door: Werner ScHLoSSer

one-stop shop, ook  
voor kleine aantallen

vaties te komen. Die eis wordt door steeds 
meer klanten aan hun leveranciers gesteld, 
merkt Pauw. Het mooie van dat spannings-
veld is volgens hem dat het steeds weer tot 
nieuwe, unieke producten leidt. Leerdam 
Druk zoekt dat unieke in een juiste com-
binatie van artwork, grondstoffen (papier, 
karton), veredeling (lamineren, uv-lak 
enz.) en afwerking. Daartussen zijn einde-
loze hoeveelheden combinaties mogelijk, 
waardoor elk product zijn eigen uitstraling 
krijgt.
In het huidige entertainmentlandschap 
is dat ook een vereiste. Van Schaik: “In 
de dvd-branche, waarin wij voornamelijk 
actief zijn, is sprake van een neerwaartse 
prijsspiraal. Toch wil iedereen opvallen in 
het schap en proberen alle distributeurs 

Leerdam Druk wedt niet op één 
paard. Het bedrijf is in 28 jaar tijd 
uitgegroeid tot een full service 

 grafisch bedrijf met meerdere specialitei-
ten. Drukwerk (handelsdrukwerk, jaar-
verslagen, catalogi, brochures) is daar 
uiteraard een van, maar daarnaast is het 
zeer actief op het gebied van verpakkingen.
Voor de mediabranche maakt Leerdam 
Druk standaardverpakkingen (zoals inlays, 
slipcases, o-cards en digipacks) en speci-
ale omhulsels (voor onder meer verzamel-
dvd’s en de producten op het National 
Geographic-label). Maar ook het thermo-
ondergoed dat bij V&D en Hema te koop 
is en diverse verpakkingen en labels van 
drankflessen worden in Leerdam gemaakt 
en bedrukt. Daartoe staan zowel traditio-
nele (offset drukwerk) als digitale middelen 
ter beschikking.

Erkenning
Wouter Pauw, samen met René van Schaik 
eigenaar van Leerdam Druk, maakt trots 
melding van de zilveren award die het be-
drijf vorig jaar won. Die prijs werd door 
Sappi, de grootste papierproducent van 
de wereld, toegekend voor de verpak-

king van de verzamelbox Best Of National 
Geographic – The Ultimate Collection. 
“Die werd geprezen om zijn exceptioneel 
hoge kwaliteit drukwerk, en de complexi-
teit en het niveau van de afwerking”, aldus 
Pauw. Elementen waar de jury voor zwicht-
te waren onder meer de combinatie van 
matlaminaat en spot-uv-lak, en het volledig 
zwarte ontwerp van de box. “Het is echt 
heel moeilijk om een mooie diepzwarte 
kleur te produceren”, legt Van Schaik uit. 

Bedrijfsresultaat
2010 was voor Leerdam Druk dus een 
goed jaar. En niet alleen doordat de award 
van Sappi een mooie erkenning betekende 
door vakgenoten. Ook in commercieel 
opzicht ging het voor de wind. Of in de 
woorden van Van Schaik: “We hebben een 
leuke omzetgroei geboekt in een dalende 
markt.” Dat is volgens hem te danken aan 
het  verder opvoeren van de kwaliteit van de 
organisatie. “Wij hanteren een commer-
ciële manier van leidinggeven. Concreet 
 betekent dit dat de klant bij ons centraal 
staat en wij ons makkelijk aanpassen aan 
diens wensen. Met korte lijnen proberen 
we flexibiliteit te koppelen aan een hoog 
kennisniveau en een breed spectrum aan 
producten. Dat wordt gewaardeerd.”

Vernieuwing
Leerdam Druk merkt dat er binnen zijn 
klantenkring steeds meer aandacht komt 
voor de verpakking van hun producten. 
Dat leidt niet alleen tot creatieve uit-
dagingen per project, maar ook tot extra 
inspanningen om steeds weer met inno-

proef krijgen toegezonden die bij goed-
keuring in productie genomen wordt. 
“Daar komt bijna geen mensenhand meer 
aan te pas, legt hij uit. Dit komt de snelheid 
en capaciteit enorm ten goede.”
In dat kader heeft hij ook een advies aan de 
entertainmentbranche: “Mijn ervaring is, 
dat betere resultaten bereikt worden naar-
mate de communicatie in het voortraject 
beter is. Dus hoe vroeger de leverancier be-
trokken wordt, hoe meer alle partijen ervan 
profiteren. Een langere ‘lead time’ biedt 
immers meer mogelijkheden om samen tot 
een goed product te komen tegen een com-
mercieel aanvaardbare prijs.” ◾

hun producten dus van andere producten te 
onderscheiden. In die zin neemt het belang 
van een goede verpakking alleen maar toe. 
Vooral op het gebied van verzamelboxen 
kun je steeds meer waarde toevoegen aan 
de verpakking.”

Schaalgrootte
De prijsdruk houdt niet per definitie in 
dat Leerdam Druk steeds goedkoper moet 
 leveren. “Bij enkele disks zijn de prijzen heel 
scherp”, zegt Pauw, “maar wij merken dat 
consumenten voor een mooi uitgevoerde 
verzamelbox meer geld willen neerleggen. 
Dankzij ons totaalconcept (Pauw noemt 
Leerdam Druk een ‘one-stop shop’, WS) 
waarbij we het merendeel van de handelin-
gen inhouse kunnen verrichten, kunnen we 
ook grotere concepten tegen gunstige tarie-
ven uitvoeren.” 
Met ‘groot’ doelt hij dan  zowel op de fysieke 
verschijning als de oplage. “Omdat wij ook 
producten  maken die verkocht worden aan 
partijen als de Telegraaf of de Volkskrant, 
zijn wij niet  altijd gehouden aan vaste for-
maten waarmee winkeliers makkelijk uit 
de voeten kunnen.” Ook de hoeveelheid te 
vervaardigen producten kan enorm variëren. 

“Van enkele stuks tot heel grote oplagen”, 
aldus Van Schaik.

Groen produceren
In de verpakkingenbranche zijn de 
 milieuaspecten tegenwoordig een ‘hot 
item’. Daar houdt Leerdam Druk tijdens 
het productieproces dan ook rekening mee. 
Pauw: “Wij hebben duurzaam onderne-
men hoog in het vaandel staan en zijn dan 
ook FSC- en PEFC-gecertificeerd.” Deze 
 criteria richten zich op duurzaam bos-
beheer en geven de zekerheid dat de grond-
stof voor het gebruikte papier afkomstig is 
uit verantwoord beheerde bossen.
Misschien mede daardoor noemt Van 
Schaik Planet Earth als een van de verpak-
kingen die hij zelf bijzonder geslaagd vindt. 
“Die heeft veel media-aandacht gekregen 
en is een enorm succes geworden.” 

Tijdig inschakelen
Gevraagd naar actuele ontwikkelingen op 
het gebied van verpakkingen noemt Pauw 
‘web-to-print’-oplossingen. Dit houdt 
in dat klanten online producten kunnen 
uitzoeken en vormgeven (bijvoorbeeld 
 visitekaartjes of folders), waarna zij een 

‘Het belang van 
een goede verpakking 
neemt alleen 
maar toe’
Eigenaar René van Schaik

‘Wij hebben 
duur zaam onder- 
nemen hoog in 
het vaandel staan’
Eigenaar Wouter Pauw
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