
Sinds docdata in 1987 werd 
opgericht heeft het zich 
continu aangepast aan de 
hectische media-industrie 
waarin het actief is. Anno 
2011 staat het bedrijf te 
boek als ‘e-commerce 
servicebedrijf’.
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Replicaties
Andere kernactiviteiten zijn de traditionele 
replicatie van voorbespeelde cd’s en dvd’s, 
het branden van kleinere aantallen cd’s 
en dvd’s (bijvoorbeeld voor promotionele 
doeleinden) en de fotostudio, waar pro-
ducten gefotografeerd worden voor inter-
netwinkels en bedrijven die productfoto’s 
nodig hebben voor bijvoorbeeld catalogi. 
Naast de traditionele  muzieklabels en -uit-
geverijen behoren onder meer Bijenkorf, 
Tom Tom, Logitech, Kortingswinkel.nl en 
Sjoez.nl tot de klantenkring.
Binnen het aanbod van docdata media 
vindt wel een verschuiving plaats. “Het 
aandeel replicaties wordt steeds minder”, 
zegt  Doggen, “maar het gaat nog steeds 
om 60 tot 70% van al onze activiteiten.” 
Hij is ervan overtuigd dat er een markt 
blijft voor fysiek product. “Er zullen altijd 
liefhebbers blijven die een mooi product 
in handen willen hebben. De standaard 
jewel case verdwijnt steeds verder naar 
de  achtergrond en mooie verpakkingen 
 worden steeds belangrijker. Niet zozeer 
voor 20’ers, maar wel voor 35-plussers.”

Specifieke wensen
Docdata media merkt nu al dat de vraag 
naar bijzondere uitgaven toeneemt. “Dat 
varieert van een wikkel om de jewel case 
tot een digipak met aparte bedrukkings- en 
stansvormen”, legt Doggen uit. “Niet al die 
bewerkingen kunnen we inhouse uitvoe-
ren, maar we hebben een groot netwerk 
aan specialisten op dat gebied. Daardoor 

kunnen we snel inspelen op alle mogelijke 
specifieke wensen.”
In eerste instantie gaat docdata daarbij uit 
van de standaardformaten van een cd of 
dvd, maar als de klant iets excentriekers 
wenst, is dat geen probleem. Als voorbeeld 
noemt Doggen een ‘3disk-uitklapbox’, 
met een cd, dvd en Blu-ray naast elkaar 
in één verpakking. Die maakte docdata 
 onder andere voor het Qlimax-concept van 
Q-Dance.
Gevraagd om zijn bedrijf in steekwoorden 
te omschrijven, zegt Doggen: “Flexibel, 
betrouwbaar en klantgericht.” Hij voegt 
daaraan toe: “In plaats van op prijs, gaan 
wij liever de strijd aan op kwaliteit, be-
trouwbaarheid en relatie.” Doggen meent 
dat docdata, door het spel op een eerlijke 
en betrouwbare manier te spelen, klanten 
aantrekt en behoudt. “Ons eerste streven is 
door excellente customer service bestaande 
en nieuwe afnemers aan ons te binden.” 
De toekomst ligt volgens hem in een com-
binatie van fysiek product en fulfillment-
activiteiten. “En laat dat nu net ons unique 
selling point zijn….” ◾

Docdata Nederland bestaat uit vier 
onderling samenwerkende bv’s, 
waarvan docdata media er een is. 

Hoewel dit bedrijf een voorname positie 
heeft opgebouwd op de Beneluxmarkt, ziet 
directeur Jan Doggen ‘media’ een steeds 
kleinere speler binnen de docdata-groep 
worden. Maar hij heeft zijn maatregelen  
al genomen: “We ondernemen volop  
vervangende en nieuwe activiteiten en  
kijken goed hoe we onze diensten breder 
kunnen inzetten.”
Een voorbeeld: ruim tien jaar geleden 
 begon docdata de fijnmazige distributie 
(op consumentniveau) te verzorgen voor 
bol.com. Die dienst verleent het nu ook 
aan kleinere (web)winkels, al dan niet in 
combinatie met cd- of dvd-producties. Als 
voorbeeld noemt hij Fonos.nl, waar een 
consument één cd kan bestellen die ‘on 
 demand’ gemaakt en opgestuurd wordt.  

‘Mooie verpakkingen worden steeds belangrijker’
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