
Nieuws
Boeken over Albanees cultuurgoed

Uitgeverij Skanderbeg Books 
beschikt over twee vestigingen, één in 
Utrecht en één in Tirana, de 
hoofdstad van Albanië. Daar zit 
natuurlijk een verhaal achter. Uitgever 
Richard van den Brink vertelt dat 
graag. ‘Skanderbeg Books is als het 
ware de ‘Bezige Bij’ van Albanië. Onze 
hoofdvestiging daar is dé uitgeverij 
van het land en wordt geleid door 
mijn partner Flutura Açka, die zelf ook 
schrijfster is. Wij geven in Albanië 
veelal vertaalde literatuur in het 
Albanees uit. Onder andere van 
Nobelprijswinnaars, maar ook van 
Nederlandse schrijvers. In Nederland 
richten wij ons op titels over Albanië 
in het Nederlands en het Engels. Wij 
verkopen onze boeken veelal via 
bekende (inter)nationale 
boekenwebshops. Die bestellen we 
via het volledig geautomatiseerde 
systeem bij Scan Laser. De Printing on Demand techniek past helemaal bij onze kleinschalige uitgeefactiviteiten. 
Zodoende zijn we in staat om met lage investeringen en beperkte middelen, met een goed resultaat boeken uit te geven 
die het Albanese cultuurgoed in stand houden.’ 
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Gecertificeerd voor kwaliteit in kleur
In kwaliteit en kennis moet je constant investeren, 

vinden wij bij Scan Laser. Daarom hebben we onlangs 
drie operators van onze Kodak Nexpress digitale 
kleurenpersen naar een intensieve training in het Kodak 
Nexpress research- en trainingscenter in Kiel gestuurd. 
Daar hebben onze mensen de printer van binnen en van 
buiten nog beter leren kennen. Zowel aan de hardware, 
als aan de software kant. Bij terugkomst was de grote 
uitdaging om het geleerde in de alledaagse praktijk bij 
Scan Laser te brengen. Dat bleek inderdaad een uitdaging, 
want onze werkprocessen zijn nu eenmaal niet standaard. 
Het heeft best wat tijd gekost om meer rendement en een 
nog betere kwaliteit uit onze printers te halen. Dat is met 
de training als basis en de kennis binnen Scan Laser 
uitstekend gelukt. Daarmee hebben we opnieuw drie 
nieuwe – op een totaal van vijf – gecertificeerde 
professionals, die er vol voor gaan om van uw full color 
boekproducties het allerbeste te maken. Iedere opdracht 
weer. 

De commandant der strijdkrachten Tom Middendorp ontving uit handen van Richard 
van den Brink het eerste exemplaar van beide delen over Nederlandse militairen in een 
Albanees wespennest 1913-1914. Lees verder op de achterzijde.

Onze gecertificeerde kleurspecialisten André Breukels en Tim de 
Leeuw. Op deze foto ontbreekt Daniel Ruíz de Carvalho.



Vakmanschap is 
meesterschap

Onze nieuwe aanwinsten 
springen, als je bij Scan Laser door 
de productieruimte loopt, direct in 
het oog. Dit keer heeft Scan Laser 
niet geïnvesteerd in moderne 
geavanceerde productiemiddelen, 
maar in vakmanschap. Wij hebben de 
handboekbind-activiteiten van 
Kerpha Specials en Displays 
overgenomen. Dit betekent dat naast 
binderijapparatuur, ook de ervaren 
boekbinders bij ons in dienst 
gekomen zijn. Daardoor zijn wij in 
staat om zelf hardcovers te 
produceren. Voorheen besteedden 
we dat werk uit aan Kerpha. De 
overname heeft vele voordelen. De 
combinatie van conventioneel 
boekbinden en de moderne Printing on 
Demand productie-omgeving werpt nu al z’n vruchten af. We kunnen niet alleen sneller leveren, we zijn ook in staat nog 
betere boeken te maken. Hoe dat komt? Onze boekbinders spelen ‘kort op de bal’, zien hoe de processen binnen Scan 
Laser werken. Zij zien kans om daar met al hun kennis en ervaring op in te spelen en productverbeteringen aan te 
brengen. Handboekbinden is een vak (tegenwoordig ook ons vak) en vakmanschap is meesterschap. Voor wat betreft 
de toekomst kijken we nu al naar nieuwe apparatuur om het proces te versnellen. Dat is wat onze klanten van ons 
vragen: snellere levertijden tegen marktconforme tarieven. 

Johan Hendriks (links) en Bert Genemans zien hoe de processen binnen Scan Laser 
werken en spelen daarop in door productverbeteringen aan te brengen.

Voor hard- en 
softcover boeken 
beschikt Scan Laser 
over een eigen 
productieafdeling 
waar zeer ervaren 
en vakbekwame 
boekbinders werken.



Jarige Job trakteert op boeken met  
grote letters

Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van Scan Laser ontvingen alle 
verzorgingshuizen in Zaanstad een pakket boeken met grote letters. Het eerste 
boek werd overhandigd aan mevrouw Nel Brinkkemper (geboren in 1918). Dat 
gebeurde in het Evean Erasmushuis door Corrie Noom, wethouder van de 
gemeente Zaanstad. Frank Tol: ‘Onze omgeving is Zaanstad, daar zijn we 30 
jaar geleden begonnen en nog steeds actief. De meeste van onze 
medewerkers, die ons gemaakt hebben tot wie wij zijn, wonen binnen de 
gemeentegrenzen. Daarom vonden wij het gepast om voor de 
verzorgingshuizen in Zaanstad en omgeving deze boeken, uitgegeven door 
Uitgeverij Oorsprong, te produceren. Het sluit goed aan bij ons 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij voeren een duurzame 
strategie, gericht op de kwaliteit van de 
samenleving. Met deze actie zetten wij 
‘de mens en maatschappij’ in het 
zonnetje. Fijn dat je dat als gezonde 
onderneming in deze tijden kan en 
mag doen, toch?’

Mooie aanvulling
Het cadeau van Scan Laser viel bij de 
verzorgingshuizen in de Zaanstreek en 
omgeving goed in de smaak. Edwin 
Dupon, wijkmanager Evean 
Erasmushuis Zaandam: ‘We zijn 
natuurlijk ontzettend blij met deze gulle 
gift. Bewoners van het Evean 
Erasmushuis en de omliggende 
woningen maken veel gebruik van de 
bibliotheek en deze dertig boeken met 
grote letters zijn een mooie aanvulling 
op de bestaande titels. Ik weet zeker 
dat de boeken zeer gewaardeerd zullen 
worden’. 

Wethouder Corrie Noom (links) van de gemeente Zaanstad heeft het eerste exemplaar 
van de grote letterboeken uitgereikt aan mevrouw Nel Brinkkemper (95), bewoonster 
van Evean Erasmushuis. Op de achtergrond naast Frank Tol en Erna Karsten (rechts) 
Edwin Dupon en Ingrid Nawijn van Evean Erasmushuis Zaandam.

Bewoners van het 
Evean Erasmushuis 
ontzettend blij met 
gulle gift van Scan 
Laser.
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1Boek in nieuw jasje
Onze boekenwebshop 1Boek.nl heeft 

niet alleen een nieuw jasje, er is meer 
goed nieuws. Udoc Publishing Systems 
heeft een belang genomen in 1Boek.nl 
en is daarmee samen met Scan Laser 
mede-eigenaar van de webshop. Udoc 
wordt gedreven door een groep jonge, 
enthousiaste en ondernemende mensen 
onder leiding van Maurice Beckand 
Verwee en Tim Kant. Het komt er 
praktisch op neer dat Udoc en Scan 
Laser er samen voor gaan om van 
1Boek.nl een toonaangevende 
boekenwebshop te maken. 

Om de daad bij het woord te voegen 
is de bestaande website verfrist en 
vernieuwd. Dat gaat veel verder dan 
een nieuwe look-and-feel alleen. Er is veel aandacht 
besteed aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid 
en zoekfunctionaliteiten. Dat is koren op de molen van 
Udoc. Er is tot nu toe veel tijd en energie geïnvesteerd 
om zoveel mogelijk uitgevers en content op de site 1Boek.nl te krijgen. 
Met de samenwerking en het ‘live gaan’ van de nieuwe site gaan we ook 
de e-marketingactiviteiten richting boekhandel en consumentenmarkt flink 
opschroeven. De inzet wordt ook rechtstreekse distributie aan de boekhandel. 
Dat betekent hogere nettomarges voor 
zowel boekhandel als uitgever, dan via het 
traditionele kanaal. 
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Scan Laser bv
Symon Spiersweg 4
1506 RZ Zaandam

T 075 655 43 55
Info@scanlaser.nl 
www.scanlaser.nl 

Wilt u meer rendement?
Zorg dat uw titels op 1Boek.nl te koop worden aangeboden. Dat kost 
u niets, maar levert per verkocht boek wel een betere marge op! Neem 
contact op met sales@scanlaser.nl. 

Uitgeverij Skanderbeg Books 
brengt een even unieke als 
omvangrijke publicatie over de 
eerste Nederlandse vredesmissie 
in Albanië 1914 uit. Deze kroniek 
van een hachelijke missie, die 
een vechtmissie werd, bestaat uit 
twee – hard cover – delen en is te 
bestellen via www.bol.com

Pioneer in Printing on Demand
Scan Laser startte in 1983 in Zaandam als één van de eerste printservice 

bureaus in Nederland. Al snel genoot Scan Laser erkenning als een echte 
pionier in Printing on Demand. Niet alleen in ons land maar ook daarbuiten, in 
Europa en de Verenigde Staten, werd met veel belangstelling naar de toen nog 
nauwelijks toegepaste techniek van het printen van informatie vanuit 
databases (database publishing) gekeken. Vanuit een sterke IT achtergrond 
ging Scan Laser toen al bekwaam om met digitaal opgeslagen informatie en 
bestanden. Daarin onderscheidde Scan Laser zich. In 30 jaar ontwikkelde Scan 
Laser zich – in een sterk opkomende markt – van Printing on Demand pionier 
tot Publishing Printing Professional.

Geautomatiseerde productieworkflow
Ook vandaag de dag produceert Scan Laser on demand informatieproducten 
in opdracht van organisaties die publiceren. De kernactiviteiten zijn het 
digitaal drukken van boeken, publicaties, handleidingen en facturen in (zeer) 
kleine oplagen. De kracht van Scan Laser is het digitaal beheren van 
informatie in combinatie met de volledig geautomatiseerde 
productieworkflow. De informatie wordt op verschillende manieren 
geproduceerd (fysiek en digitaal) en gedistribueerd. Daarnaast verzorgt Scan 
Laser voor veel klanten ook de complete logistieke dienstverlening. 


