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Van Mensen en Zaken
Onder vier ogen

Op de jongste editie van  
Award@Voka, zeg maar het 

 uitgesproken jaarlijkse 
huldemoment van Voka – Kamer 

van Koophandel Mechelen aan 
verdienstelijk ondernemerschap in 
haar regio, heeft De Bie Printing de 
hoofdrol opgeëist. Of beter gezegd 

afgedwongen, want als drukkerij 
die zich in de loop der jaren in 

exclusieve, grafische producten 
heeft gespecialiseerd, weet het 

vanuit Duffel heel succesvol 
de concurrentie uit binnen- en 
buitenland te counteren. Voor 

zaakvoerder Bart De Bie was de 
verrassing desondanks groot, dat 
hij de mooie onderscheiding van 

Voka Ambassadeur 2016 op zak 
mocht steken. “In een sector die 

de afgelopen jaren een sterke 
ommezwaai heeft moeten maken, 

doen we alleszins ons best om mee 
in de spits te lopen door innovatief 

te zijn”, ziet hij als één van de 
hoofdredenen voor deze erkenning 

vanuit de ondernemerswereld.

tekst: Jan Van de Poel 
foto's: Luc Hilderson 

De Bie Printing:

Top in moderne print
Met AED Group en Distrilog Group uit  
Willebroek, inno.com uit Putte en Tecro&Krea 
uit Mechelen was de concurrentie niet min 
voor De Bie Printing uit Duffel. Maar de 
glansrijke invulling door dit familiebedrijf bij 
uitstek van Voka’s succesformule voor on-
dernemen, die strategie en talent koppelt 
aan innovatie en internationaliseren, deed 
de felbegeerde award van Voka Ambassa-
deur 2016 uiteindelijk wel in de handen van 
zaakvoerder Bart De Bie belanden. Strate-
gische overnames omringen met gerichte 
investeringen in nieuwe technologieën, is 
volgens hem alleszins een noodzaak in de 
huidige grafische industrie. 

“Er is al enkele jaren een sterke consolida-
tiegolf bezig in onze business. Elk gezond 
grafisch bedrijf zoekt naar collega-bedrijven 
die het kan opeten. Zelf hebben we in het 
verleden al een aantal overnames gereali-
seerd en ook op dit moment onderzoeken 
we een aantal dossiers”, verheelt Bart De Bie 
niet. “Tot overnames overgaan, is een nood-

zaak omdat organische groei in onze sector 
niet meer mogelijk is. Door de digitalisering 
krimpen de meeste bedrijven. Met De Bie 
Printing hebben we die evolutie meer dan 
het hoofd kunnen bieden, door te speciali-

seren in luxedrukwerk met speciale afwer-
kingen en kapvormen. Bijkomend merk je 
dan toch dat klanten voor drukwerk graag 
samenwerken met slechts één partner, die 
dan al hun opdrachten aankan. Omdat we 
de speciale vragen perfect kunnen opvan-

gen, kloppen zulke klanten dus ook voor de 
gewone drukopdrachten aan. Uiteindelijk 
zullen er twee types van grafische bedrijven 
overblijven: de ‘fabrieken’ die zich toespitsen 
op de grote volumes en de in niches gespe-
cialiseerde drukkerijen, die datgene wat die 
grote spelers niet kunnen of willen doen. 
Leg al die volumes samen en dat vormt ook 
een mooie koek. Vandaag voeren wij jaarlijks 
al bijna 14.000 unieke jobs uit, ook dankzij 
onze hoge graad van automatisering. Als 
visitekaartje kan dat tellen.”

Winst door risico’s

Met de overname van Peeters & Peeters uit 
Mechelen, wist De Bie Printing in 2015 nieu-
we knowhow en daaraan verbonden busi-
ness binnen te halen. Dit benadrukt maar de 
voortdurende aandacht van het bedrijf voor 
nieuwe specialisaties.

Bart De Bie: “Peeters & Peeters heeft een 
specifieke klantengroep altijd blijven be-

 Dankzij onze 
hoge graad van 
automatisering 
kunnen we jaarlijks 
bijna 14.000 unieke 
jobs uitvoeren 
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dienen met het zogenaamde letterpress, 
waarbij je het reliëf van de gedrukte let-
ters door het artisanale drukprocédé in het 
papier kan voelen. Dat type drukwerk kent 
door de populariteit van vintage dingen 
een ware revival, dus speelden we kort op 
de bal. Ook besprekingen die we momen-
teel met oog op een mogelijke nieuwe 
overname voeren, staan in het teken van 

een nieuwe markt die we dan zullen kun-
nen penetreren. De markt van drukwerk in 
bulk interesseert ons niet. Maar voor kwa-
litatief hoogstaand luxedrukwerk willen we 
de referentie vormen, dus zetten we daarop 
in. Investeringen in onze sector vergen al-
leszins veel kapitaal. Een nieuwe drukpers 
staat al snel voor een investering van een 
miljoen euro of meer. Dan kan je je wel in-
denken dat het erg belangrijk is om erover 
te waken dat je wel kiest voor de juiste tech-
nologieën. Een glazen bol heb ook ik jam-
mer genoeg niet, dus rekenen we daarvoor 
op ons buikgevoel wanneer we de markt 
opvolgen. Aanwezig zijn op beurzen zoals 
Drupa is in die zin een echte must. Daar-
naast krijgen we snel een zicht op grafische 
innovaties door onze samenwerking met 
verschillende topleveranciers, zoals Hei-
delberg en Kodak. Voor beide spelers heb-
ben we al nieuwe ontwikkelingen op vlak 
van druktechnologie op hun vraag mogen 
uittesten. Zo waren we twee jaar geleden 
de eerste firma in België die met een Hei-
delberg vijfkleurenpers met UV-lak aan het 
werk zijn gegaan. Die technologie maakt 
hoogkwalitatief drukwerk, waarvoor vroe-

ger zeefdruk noodzakelijk was, ook mogelijk 
op een goedkopere, betere, snellere én mili-
euvriendelijkere manier. Door als eerste met 
die technologie van start te gaan, hebben 
we weliswaar berekende risico’s genomen. 
Maar intussen heeft de markt die technolo-
gie ontdekt, met heel wat opdrachten tot 
gevolg. Aangezien onze mensen als eersten 
ermee aan de slag zijn gegaan, hebben ze 
die intussen zodanig goed in de vingers 
dat we er een concurrentieel voordeel uit 
halen. De toekomst in onze sector lijkt me 
te zijn weggelegd voor inktjetdrukwerk. 
Het grote voordeel van deze technologie is 
dat die gepersonaliseerd drukken aan hoge 
snelheid mogelijk maakt. Nu is die nog niet 
voldragen, maar binnen vier tot acht jaar 
zou die dat wel eens kunnen zijn. Zodra de 
leveranciers deze technologie op punt krij-
gen, staan we op de eerste rij staan om die 
toe te passen. Tenminste als ook het econo-
misch model dat toelaat. Want vandaag zijn 

de prijzen voor zo’n pers nog een veelvoud 
van die van een offsetmachine.”

Printvoer voor marketeers

Deze vooruitziende blik benadrukt nog eens 
het geloof van De Bie Printing in de levens-
kracht van de printmarkt. 

Bart De Bie: “Door de digitalisering zijn 
grote bulkopdrachten sterk teruggeval-
len. In half Vlaanderen hetzelfde bussen, 
gebeurt nu eenmaal niet meer zonder dat 
zoiets gepersonaliseerd is. Dat heeft ervoor 
gezorgd dat de printmarkt gekrompen is. 
Op zich is dat trouwens geen slechte zaak, 
want dat resulteert in minder afval aan pa-
pier. Al moet men in die zin ook wel voor 
ogen houden dat papier het enige product 
is dat an sich CO2-neutraal is. Meer zelfs, de 
uitstoot als gevolg van het proces om een 
boom tot papier om te vormen is slechts 

 Door onze 
samenwerking met 
topleveranciers 
krijgen we snel een 
zicht op innovaties 
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Bart De Bie is…

✓ 47 jaar

✓ Woont in Kessel

✓ Getrouwd met Mireille Claes,  
vader van zoon Marlon (6)

✓ Opleiding: TSM Mechelen,  
drukopleiding

✓ Hanteert als ondernemer volgend 
motto: “Gezond boerenverstand, 
mits bijsturing van deskundigen,  
is de sleutel tot succes”

een klein percentage van de hoeveelheid 
CO2 die diezelfde boom in zijn levenscy-
clus omgezet heeft. Vergeleken met wat 
serverparken aan CO2 uitbraken, is de gra-
fische industrie zelfs een heel ecologisch 
vriendelijke sector, dankzij de natuurlijk her-
nieuwbare grondstoffen die wij gebruiken. 
Bomen zorgen er net voor dat CO2 uit de 
lucht gefilterd wordt. Een e-mail versturen, 
vraagt nog meer energie als de productie 
van twee bladzijden papier. Dat kan je trou-
wens eenvoudig terugvinden via Google. Ik 
geloof er sterk in dat er voor print altijd een 
markt zal zijn, zeker als het gaat over speciale 
wensen. Mensen krijgen nog steeds graag 
iets tastbaar in handen. Sommige bedrijven 
die jaren geleden vanuit hun drang naar di-
gitalisering zijn gestopt met het uitbrengen 
van catalogi, zijn ook daarom al weer terug-
gekomen van die gedachte. Een scherm is 
nu eenmaal niet de beste optie, wanneer 
je lange teksten wil lezen. Marketeers heb-
ben dat intussen ook ingezien. Om te kun-
nen inspelen op hun communicatiewensen 
met oog op het bieden van meerwaarde, is 
wel enige specialisatie qua technologie of 
afwerking vereist. Die keuze willen ze terug 
maken, omdat ze merken dat die inspan-
ning op haar beurt weer meerwaarde ge-
nereert. Het helpt dat de grafische industrie 
het clichébeeld van erg vervuilend te zijn, de 
jongste jaren achter zich heeft kunnen laten. 
Aan dat milieuvriendelijke imago hebben 
we mee verdienste. Alles wat voor ons haal-

baar was om duurzamer te werken, hebben 
we effectief uitgevoerd.” 

Koppositie verzilveren

Dat groenere imago draagt De Bie Printing 
tot ver over de landsgrenzen mee uit. Via zijn 
divisie Stockmans Kalenders is het Duffelse 
bedrijf zelfs terug te vinden tot in Azië, als 
leverancier van kalenders voor daar aanwe-
zige multinationals.

Bart De Bie:“De jongste tijd varen we een 
alsmaar internationalere koers. Dat is vooral 
het gevolg van overnames, waarbij we 
nieuwe buitenlandse klanten in de klan-
tenportefeuille hebben gekregen. Zonder 
enige vorm van actieve prospectie, krijgen 
we op die manier al meer vragen vanuit het 
buitenland. Daarop voortbouwend, hebben 
we van onze website enige tijd geleden een 
Engels- en Franstalige versie gelanceerd. 
Die zet heeft al nieuwe opdrachten doen 
binnenlopen. Tegelijk hebben we onze be-
drijfsnaam van Drukkerij De Bie veranderd 
naar De Bie Printing. Naar internationale uit-
straling was dat een logisch gevolg. Zeker 
als je naar de situatie in andere Europese 
landen kijkt, staat België mee aan kop wan-
neer het over kwaliteitsdrukwerk gaat. In 
Engeland bijvoorbeeld zijn er dan wel nog 
zo’n 9.000 drukkerijen. Maar daar wordt vaak 
nog op een antieke manier gewerkt. Ook in 
Frankrijk en Italië is de kwaliteit in het alge-

meen van een lager niveau. Dan lijkt het me 
maar normaal dat we het buitenland trach-
ten te wijzen op de drukkwaliteit die in Bel-
gië wordt geboden. “   

95 jaar in het vak
1922 Overgrootvader Joseph De Bie 

  richt Drukkerij De Bie op aan de
  Maasfortbaan in Lier

1964 Grootvader Koen geeft de leiding
  van de drukkerij over aan vader 
  Jef De Bie

1996 Zonen Bart en Johan De Bie komen
  als vierde generatie in lijn aan het
  hoofd van het familiebedrijf

1997 Eerste overname van Albers Printing 
  uit Mechelen

2002 Verhuizing naar bedrijvenzone 
  Itterbeek in Duffel

2008 Overname Albatros Printing uit Duffel
2010 Overname Stockmans Kalenders
2010 Uitbreiding gebouwen, van  

  2.000 naar 5.500 m²
2015 Overname Peeters & Peeters Grafisch

 Vergeleken met de uitstoot aan CO2 van 
serverparken is de grafische industrie een 
ecologisch vriendelijke sector 


