Verpakkingsdrukwerk in offsetrotatie

‘Lage opstartkosten en veel detail’
Wesselink in Lisserbroek produceert verpakkings
drukwerk voor de food- en non-food sectoren voor
opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Niet in
diepdrukrotatie of flexo, maar in offsetrotatie. ‘Met
offset kan je snel schakelen tegen lage kosten.’

O

ndernemer Ben Wesselink startte in 1976
zijn eigen drukkerij in Sassenheim na jaren
bedrijfsleider te zijn geweest bij een formulierendrukkerij in Amsterdam. Na een flinke groeiperiode met name door levering van kettingformulieren,
gedrukt op een Drent smalbaan offsetrotatiepers,
startte de ondernemer in Haarlem ook een offsetdrukkerij. Begin jaren negentig voegde Wesselink de
bedrijven samen in Lisserbroek. ‘Ik zag de formulierenmarkt afnemen en ons onderzoek wees uit dat er
kansen lagen in de direct mail en de verpakkingsmarkt.’ Met de slogan ‘Alles onder een dak’ leverde het
bedrijf vanuit Lisserbroek zakelijk drukwerk,
gepersonaliseerde mailings en verpakkingsdrukwerk. De marktomstandigheden eind jaren negentig
dwongen de ondernemer opnieuw tot het aanpassen
van de koers.

Zaadzakjes
Vanaf dat moment concentreert Wesselink zich op de
verpakkingsmarkt en zweert bij smalbaan offsetrota-

‘Machinebouwer Drent had
net de machine die ik zocht’

Wesselink schafte in
2009 een Vision tien
kleurenmachine aan met
een extra unit voor
dekwit en een unit voor
lakken.

tiepersen. ‘Toen ik vaststelde dat de verpakkingsmarkt qua continuïteit interessant was, ben ik gaan
omschrijven wat voor machine je voor dat werk nodig
had, los van wat er voor machines op de markt waren.
Machinebouwer Drent ontwikkelde net een nieuwe
machine en die paste precies in mijn plan.’
Wesselink startte zijn activiteiten in de verpakkingsmarkt door met een Vision vijfkleurenpers verpakkingen te leveren aan de non-food markt, met name
met de productie van zaadzakjes. ‘We werden als
nieuwkomer goed ontvangen en kregen het gelijk
ontzettend druk. Ook vanuit het buitenland kregen
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we al snel opdrachten. We werken nog steeds voor die
opdrachtgevers in Duitsland, Luxemburg en
Zwitserland.’

Food
Ondertussen levert Wesselink ook aan de foodmarkt.
‘Wij zijn food gecertificeerd met het BRC certificaat
categorie A. De groei zat er flink in waardoor in 2009
de aanschaf van een tien kleurenmachine mogelijk
was. Bedrijfsleider Marcel Mans: ‘Het is eigenlijk een
12 kleurenmachine, want er staat nog een unit vooraan voor het aanbrengen van dekwit en het heeft een
lakunit. Honderd procent van wat er bij ons de deur
uitgaat, is gedrukt op folie.’ ‘Drukken doen we op
transparant materiaal, papierlaminaten en kunststoflaminaten. Daarbij is het belangrijk dat de
opdrachtgever bij zijn afvulproductie geen storing of
‘beeldverloop’ ondervindt. Je moet rekening houden
met de rek in het materiaal.’
Het bedrijf in Lisserbroek ontwikkelde een eigen
schijnbaar eenvoudig, maar praktisch hulpmiddel
(meettafel). ‘Op die manier stellen we zeker dat de
opdrachtgever bij het afvullen geen storingen heeft.’

Kleine series
‘Met deze offsetpersen kan je razendsnel schakelen,’
vervolgt Mans. ‘Daarmee kan je als onderneming
inspelen op de trend van het snel leveren van grote
series met kleine oplagen. Ons record is dat we na een

telefoontje van een klant in de ochtend een nieuwe
order ’s middags al leverden.’
De foodmarkt is een moeilijke markt met hoge eisen,
maar ook met grote kansen. Wesselink zweert bij het
merk offsetpersen waarmee hij produceert. ‘Onze
tienkleurenpers is een Drent 10 kleurenmachine van
DGPress Services in Eerbeek, een fantastische machine, in deze vorm de enige ter wereld,’ aldus de ondernemer, waarna hij een aankomende investering
prijsgeeft.

Concurrent voor flexo en diepdruk
‘Wij overwegen te investeren in een nieuwe rotatieoffsetpers met ongelofelijke mogelijkheden. Offset is in
de verpakkingsmarkt, waar rotatiediepdruk en flexo
gemeengoed zijn, vrij onbekend. Maar offset heeft
grote voordelen. In de eerste plaats zijn de aanvangskosten veel lager. De offsetplaten zijn relatief goedkoop en je hebt korte insteltijden. Dus je bent voor
weinig geld snel klaar voor de volgende opdracht. En
bij offset werk je met hele fijne rasters, waarmee je
een mooi stuk drukwerk met veel detail levert. Door
die ontwikkelingen zie ik de komende jaren veel
mogelijkheden voor continuïteit van ons bedrijf in de
verpakkingsmarkt.’
Robbert Delfos
www.wesselink.nl
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