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Drukkerij De Groot in Goudriaan kan bouwen op ruim 

50 jaar ervaring. Behalve die geschiedenis vormt vooral 

ook de voortdurende innovatiedrang de basis voor het 

succes van het familiebedrijf, dat nu zo’n 125 medewerkers 

telt. Directeur Anton de Groot zag bijvoorbeeld al vroeg 

kansen in het online verkopen van drukwerk. Vier jaar 

geleden werden de online activiteiten geïntegreerd met de 

traditionele ‘offline’ drukkerij, onder de naam De Groot – 

grootsgedrukt.nl. Tegelijkertijd werd er geïnvesteerd in nieuwe 

offsetpersen én in nieuwe professionele printtechnologie: 

“We zetten op dat moment met de keuze voor Ricoh 

al de stap van ‘printen’ naar echt ‘digitaal drukken’.”

UITDAGING 

Anton de Groot ziet de online bestellingen almaar groeien: 

“Het aantal online orderregels is inmiddels vele male groter 

dan de offline bestellingen.” Daar staat tegenover dat de 

offline-orders een groter deel van de omzet genereren – al 

is die verhouding inmiddels ongeveer 60-40. De Groot 

verwacht dat van al die orders een steeds groter deel op 

digitale persen zal worden geproduceerd: “We gaan toe naar 

een situatie waarin digitaal produceren het uitgangspunt 

wordt, met het drukken in offset als eventueel alternatief 

voor specifieke orders.” Hij noemt de stijgende vraag naar 

brochures als voorbeeld: “We moesten op zoek naar een 

manier om die orders efficiënter en sneller te produceren.”
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Inline printen en afwerken 
halveert de productietijd
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CASE: De Groot – grootsgedrukt.nl

“Digitaal produceren wordt het 

uitgangspunt, met drukken in offset 

als eventueel alternatief” 

Anton de Groot, directeur De Groot 

– grootsgedrukt.nl in Goudriaan

Na een marktverkenning is het opnieuw Ricoh dat De 

Groot weet te overtuigen met de inline-combinatie van de 

hoogvolume Ricoh Pro C9210 en de innovatieve Plockmatic 

BK5035S BookletMaker. Jochem van Dalen (teamleider van de 

printshop bij De Groot – grootstgedrukt.nl) is onder de indruk 

van het complete systeem: “De nieuwe Ricoh-machine is nog 

sneller en kan nog meer materialen aan, tot wel 470 grams. 

De Plockmatic-apparatuur maakt de afwerkopties nu ook 

enorm veelzijdig. We beschikken over vier hechtkoppen, met 

hechtdraad van de rol, waardoor we twee geniete brochures 

naast elkaar kunnen verwerken. Verder zijn ook oblong en 

vierkante brochures mogelijk, en andere afwijkende formaten.”

De complete inline productie van brochures zorgt voor een 

enorme procesversnelling, ziet Van Dalen: “Er gaat veel 

minder tijd verloren met logistiek en opnieuw instellen 

van machines. Dit halveert de productietijd, waardoor 

het drukwerk nog dezelfde dag klaar is.” Anton de Groot 

verwacht, naast de grotere efficiëntie, ook voordeel te halen 

uit de ruimere technische specificaties: “Nu kunnen we 

ons assortiment nog verder verbreden. Behalve brochures 

produceren we bijvoorbeeld ook al kartonnen koffiebekers 

in kleine oplages in eigen huis. Zo blijft ons printvolume 

groeien.” Hij heeft alle vertrouwen in de toekomst: volgend 

jaar al verdubbelt de printshop het vloeroppervlak.

OPLOSSING RESULTAAT

OVER RICOH

Ricoh laat mensen beter en makkelijker werken en leven. 

We helpen klanten informatie en documenten effectiever 

organiseren en creëren. Veilig, sneller, slimmer en duurzaam. 

Al meer dan 80 jaar doen we dat met document 

management solutions, IT services, communication 

services en commerciële en industriële printoplossingen.

www.ricoh.nl
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