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Boekendrukkerij Tipoprint is middenin de 

grafische crisis opgericht en waar menig 

drukkerij in deze periode zijn deuren moest 

sluiten, weten zij in een dalende markt toch 

succesvol te zijn. Dit jaar vieren ze een 

jubileum: vijf jaar geleden werd de eigen 

productielocatie in Krakow geopend. 

 
 

Laurens de Lange, eigenaar Tipoprint: ‘Ik heb niet eens getwijfeld om, middenin de crisis, een 

bedrijf te beginnen dat boeken produceert. Ik werk al mijn hele leven in het grafische. Na twee 

verschillende grafische opleidingen in Rotterdam ben ik begonnen te werken in de drukkerij van 

mijn vader. Eerst hand- en spandiensten, toen operator van diverse machines in de binderij en 

drukkerij. Na een aantal jaren in de productiehal ben ik als ordermanager verder gegaan tot het 

moment dat de drukkerij failliet ging. 

We waren in die tijd – 2008 – zeker niet de enige drukkerij die het moeilijk had. Mijn vader had 

een drukkerij zoals je ze toen veel zag. Je kon er van alles laten drukken en eigenlijk waren we 

nergens écht in gespecialiseerd. Van visitekaartjes tot flyers, folders en mappen kon je er laten 

maken. Digitalisering en de competitie van online aanbieders heeft ons uiteindelijk de das om 

gedaan. Ik was destijds 24 en stond dus plots op straat. Je wordt niet zomaar loodgieter of 

advocaat, dus ben ik gaan kijken in welke grafische producten ik nog wél brood zag. 

Ik dacht (en denk nog steeds) dat al het drukwerk dat je "nodig" hebt zoals handleidingen, 

briefpapier, enveloppen e.d. minder zal worden of zal verdwijnen en dat drukwerk dat “leuk” 

gevonden wordt altijd zal blijven. Magazines en boeken is waar ik uiteindelijk voor gekozen heb. 

Ik vond het ook direct al belangrijk om te specialiseren, dus we produceren deze enkel in de 

oplagen van 250 tot 7500 exemplaren: softcover, hardcover en integraal gebonden. 

Vanaf de oprichting wist ik eigenlijk al dat de productie in Oost-Europa moest gaan plaatsvinden 

en dan het liefste met een eigen productiefaciliteit. Ik had helemaal geen geld en – ook niet 

onbelangrijk – geen klanten, dus dat was op dat moment totaal onrealistisch. De eerste jaren ben 



 

ik daarom actief geweest als drukwerkmakelaar en heb ik een mooi klantenbestand op kunnen 

bouwen. Ik kocht de boeken in bij diverse drukkerijen in Polen, Letland, Litouwen en zelfs Turkije 

en Macedonië. Dan gaat er weleens iets goed maar vooral ook heel veel fout. Je hebt toch te 

maken met een compleet andere cultuur dan de onze. De standaard in Nederland ligt extreem 

hoog en klanten zijn veeleisend. 

Ik kan me nog herinneren dat ik bezoek kreeg van een drukker uit Polen. Hij was stomverbaasd 

dat er in Nederland een digitale teller aanwezig is bij een bushokje, die de minuten aftelt totdat de 

bus komt. Hij was al helemáál met stomheid geslagen toen de bus exact op 0 minuten arriveerde. 

Je zou kunnen zeggen dat ze het in Oost-Europa over het algemeen wat minder nauw nemen met 

dat soort dingen en daar had ik bij het zakendoen ook last van. Vele malen heb ik geprobeerd om 

de gang van zaken bij de partijen waar ik mee samenwerkte te verbeteren, maar ik kwam er al 

snel achter dat dat onbegonnen werk was als je geen directe inspraak hebt. 

Toen we echter eenmaal een mooi orderpakket hadden konden we op zoek naar een drukker die 

we over konden nemen of waar we een verregaande samenwerking mee aan konden gaan. Dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan omdat zo goed als alle Oost-Europese boekendrukkerijen van 

oudsher al zeer gericht zijn op export. Het zijn bedrijven die overal al hun eigen lijntjes hebben 

lopen en niet op ons zaten te wachten. Ik heb toen een drukkerij in Krakow gevonden die er op 

ingericht was om enkel flyers, posters, briefpapier e.d. te produceren. Ze konden dus wel drukken 

maar hadden niet de mogelijkheid om in eigen huis boeken te binden. Iets dat voor ons wel een 

absolute must is. 

De productielocatie van Tipoprint in Krakow 



 

Uiteindelijk is de knoop doorgehakt en hebben we met Tipoprint een complete binderij 

gefinancierd en deze in Krakow geplaatst. Sindsdien gaat het snel met ons marktaandeel in de 

Benelux. We hebben gewoon niet zo veel concurrentie. Nederlandse drukkers kunnen ons 

prijsniveau niet aan en drukwerkmakelaars zijn niet flexibel of niet snel genoeg met de leveringen. 

Ook moeten zij uiteraard nog wat verdienen aan een opdracht waardoor de prijs minder 

interessant wordt. Je zou ook direct bij een buitenlandse partij je boeken kunnen laten 

produceren maar hun levertijd is ook vaak langer en de ordermanagers spreken geen Nederlands. 

Wat daar nog bij komt is dat veel uitgeverijen zijn die geen productiemanagers meer in dienst 

hebben. De redacteuren zijn dan degene die ook de productie van de boeken moeten regelen en 

dan is het wel fijn als je door een Nederlands sprekend contactpersoon bijgestaan wordt. 

Het is wel even wennen om nu een succesvol bedrijf in de grafische industrie te hebben. Toen ik 

op mijn 17e begon te werken bij mijn vader was de sfeer er niet altijd even gezellig. Logisch ook 

als je bijna een complete bedrijfstak in slechts een paar jaar ziet verdwijnen, maar des te leuker is 

het nu om te zien dan het wél kan. Elk jaar maken we met bijna 100 medewerkers duizenden 

schitterende boektitels en elke opdracht wordt vanuit Lisse, in de bollenstreek, door 6 

ordermanagers gecoördineerd. Mooi toch? 

Kijken we naar de toekomst dan ligt het voor de hand om verder uit te breiden buiten de Benelux. 

Met name Duitsland en Frankrijk zijn interessante landen voor ons om zaken te doen. Dat is 

uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker omdat we helemaal geen salespersoneel 

hebben, nooit gehad ook trouwens. Ik kom echt van de werkvloer en ik heb er niet het karakter 

voor om elke dag in mijn auto te stappen om salesgesprekken te houden. Tipoprint is in de 

Benelux zo snel gegroeid door gewoon goede producten te leveren tegen hele lage prijzen. De 

uitgeverswereld is in Nederland en België niet heel groot en je bent al snel een wat bekendere 

naam in het wereldje. Dan gaat het balletje wel rollen. Dat zal in grotere landen zoals Duitsland en 

Frankrijk niet meevallen. 

 


