
Toen ODR in 1998 door 
Anja & Barend van Dijk 
werd opgericht, was het 
een cd-fabriek. Met de 
aanname van Michèl 
Pegtel als managing 
director werd recentelijk de 
volgende grote stap gezet.
Door: WeRneR SchlOSSeR

‘Wij merken niets van de digitalisering’
van innovaties bij andere bedrijven, waar-
door het ook nieuwe technieken (zoals 3D of 
holografische verpakkingen) en afwijkende 
formaten kan aanbieden. ODR coördineert 
dan de totstandkoming van het eindproduct.
Pegtel geeft aan dat korte lijnen en een hoge 

servicegraad bij ODR voorop staan. “Dat 
wordt ook zo ervaren door onze klanten-
kring, bestaande uit distributeurs, labels en 
artiesten.”

Hij omschrijft het bedrijf als ‘een compact, 
middelgroot familiebedrijf waar heel veel 
mogelijk is’. “We hebben een platte orga-
nisatie, waarbij de deuren altijd open staan. 
Werknemers, maar ook afnemers kunnen 
altijd zo binnenlopen.”

Ander bestedingspatroon
De wensen van de verschillende klanten 
kunnen ver uiteen liggen. Pegtel: “Het 
is heel budgetafhankelijk. In principe is 

er minder geld voor een mooie verpak-
king en je ziet dan ook regelmatig dat top 
40- materiaal heel standaard de winkels in-
gaat. Maar voor producten voor specialisti-
sche markten, waar de consument een ander 
bestedingspatroon heeft, wordt vaak nog wel 

uitgepakt. Dat is ook de markt waarin ODR 
hoofdzakelijk opereert, wat nog een ander 
voordeel met zich meebrengt. Wij merken 
aan onze cd-omzet niets van de digitalise-
ring. Het product dat wij persen, blijft nog 
geruime tijd fysiek. Omdat wij geen Top 
40-perserij zijn, hebben we dus ook minder 
last van downloads. Onze klanten richten 
zich veelal op de wat oudere consumenten, 
vanaf 25 jaar.” Uit ervaring weet hij: “Als 
je mensen wilt prikkelen om iets te kopen, 
moet je iets opvallends maken. Daar denken 
wij graag over mee.” ◾

ODR staat voor Optical Disc 
Replication, maar het bedrijf doet 
meer dan dat. “Meedenken en het 

uitbrengen van een goed advies is mis-
schien wel onze belangrijkste bezigheid”, 
vindt Pegtel. Maar uiteindelijk gaat het 
om het tastbare resultaat en dat kan vele 
vormen hebben: “Van spindelproduct tot 
eindproduct, al dan niet voorzien van een 
specialistische verpakking en naar wens 
(internationaal) verzonden.”
Tussen dat begin- en eindpunt ligt een 
compleet traject, waarbij alle fasen in elkaar 
grijpen. ODR biedt zijn diensten dan ook 
het liefst als totaalpakket aan. Pegtel: “Het 
is weleens gebeurd dat een klant een onder-
deel uitbesteedde aan een goedkoper bedrijf 
met minder expertise, en toen werd dus een 
product geleverd dat niet conform de wens 
of gedachten van de klant bleek te zijn. Dat 
is bij ons ondenkbaar.”

Afwijkende formaten
Dit wil overigens niet zeggen dat ODR 
het hele traject ‘in-house’ afhandelt. Zo 
heeft het bedrijf momenteel te weinig vraag 
naar Blu-ray om te investeren in een eigen 
 productielijn, maar neemt het wel opdrach-
ten aan van klanten die Blu-rays willen laten 
maken.
Ook op het gebied van drukwerk (of het 
nu zeef-, offset- of digitaaldruk is) en 
 specialistische verpakkingen maakt ODR 
gebruik van een naar eigen zeggen ‘uitge-
breid,  betrouwbaar netwerk van hoogwaar-
dige toeleveranciers’.
Door die flexibele werkwijze profiteert ODR 
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'Omdat wij geen top 40-perserij zijn, hebben 
we dus ook minder last van downloads' 
Michèl Pegtel, managing director ODR
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