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Meer dan de helft van de AtéCé omzet komt van de export

Groeien 
tegen de stroom in

tekst Peter Zwetsloot  foto’s Giuseppe Toppers | Danto

Het Distributie Centrum en het Converting Center van AtéCé Graphic Products in 
Alkmaar zijn verhuisd, van twee locaties naar één. Ook een deel van de productie in de 
hoofdvestiging in Uitgeest is onder hetzelfde dak in Alkmaar ondergebracht. ‘Daardoor 

hebben we meer ruimte om verder te groeien, want we groeien in een markt die niet 
groeit’, zegt directeur Bert Schelhaas.

1 Bert Schelhaas: ‘Zowel onze export- als 

ook onze handelsactiviteiten in eigen land 

vertonen mooie groeicijfers. Hoe dat komt? 

Dat begint bij onze mensen. AtéCé is sinds 

de oprichting in 1977 altijd een echt familie-

bedrijf gebleven, zeer toegankelijk en heel 

persoonlijk. Veel medewerkers werken al jaren 

bij AtéCé en staan garant voor continuïteit 

in kwaliteit en klantcontacten. Onze mensen 

hebben veel verstand van het vak en ons vak 

is best complex. Dat is een belangrijke basis, 

maar er speelt meer. We zijn vooral gekend 

als één van de grotere grafische handelshui-

zen in de Benelux. Toch komt meer dan de 

helft van onze omzet inmiddels van de export 

van in eigen huis geproduceerde grafische 

verbruiksmaterialen. De internationale markt 

wordt voor ons steeds belangrijker.’

Onafhankelijk
Bert Schelhaas: ‘We hebben ons ontwikkeld 

tot een onafhankelijke speler op de wereld-

wijde grafische markt met behoud van 

zelfstandigheid. De productie van grafische 

verbruiksmaterialen is een belangrijke pijler. 

Zo produceren wij onder andere dispersie- en 

uv-lakken, perschemicaliën, rubberdoeken en 

wasdoekrollen in eigen huis. Onze producten 

worden onder onze eigen merknamen Galaxy, 

PrintCare en PressClean of onder private 

label en als OEM-producten op de internatio-

nale markt gebracht. We exporteren via een 

netwerk van distributeurs naar ruim zeventig 

Het AtéCé Distributie Centrum en het Converting Center onder één dak in Alkmaar biedt ruimte voor verder groei.
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Echt familiebedrijf
AtéCé werd in 1977 opgericht. Het 

bedrijf produceerde toen uitsluitend 

chemicaliën en leverde handelsproduc-

ten voor drukkerijen. In 1985 werd 

AtéCé door de familie Schelhaas 

overgenomen. Initiatiefnemer Bert 

Schelhaas senior deed dit niet om er zelf 

aan de slag te gaan, maar om zijn familie 

de kans te geven dit bedrijf verder uit te 

bouwen. Zo kwamen twee van zijn zonen, 

Bert in 1986 en Peter in 1988, in dienst. 

Het bedrijf is autonoom en door 

overnames explosief gegroeid. AtéCé 

heeft zich ontwikkeld tot een onafhanke-

lijke, internationale speler op de markt 

met behoud van zelfstandigheid. 

landen wereldwijd. Dit netwerk breidt zich 

sterk uit. Steeds meer distributeurs kiezen 

voor samenwerking met AtéCé vanwege onze 

kennis en de kwaliteit van onze producten.’

Sterke merken
‘In Nederland levert AtéCé alles voor drukke-

rijen, behalve papier’, zegt Remco Smit, die 

als verkoopdirecteur verantwoordelijk is voor 

Nederland. ‘Ons leveringsprogramma bevat 

het complete assortiment materialen die in  

de prepress en drukkerij verbruikt worden. 

Die produceren wij in de meeste gevallen zelf 

of wij hebben er de vertegenwoordiging van. 

In alle gevallen zijn dat kwaliteitsproducten  

en stuk voor stuk sterke merken. Zo zijn wij  

in Nederland sinds begin 2014 exclusief ver- 

tegenwoordiger van Komori-drukpersen.  

In amper twee jaar hebben we met Komori 

enkele leuke successen geboekt en er zit 

meer in het vat. Een ander voorbeeld is 

Kodak. Dat merk vertegenwoordigen we al 

sinds jaar en dag. We zijn uitgegroeid tot de 

grootste Kodak-dealer en leveren het comple-

te programma grafische producten, workflow 

en apparatuur van Kodak’.

Kennis
‘Naast onze eigen productiefaciliteiten en 

handelsactiviteiten beschikt AtéCé over een 

team van specialisten, die van alle onderdelen 

in het grafische proces zeer veel technische 

kennis en praktijkervaring hebben’, zegt Bert 

Schelhaas zelfverzekerd. ‘Dat is een hele be-

langrijke toegevoegde waarde die wij bieden. 

Onze technische mensen komen overal en 

kennen de prepress- en drukkerijwereld van 

binnen en van buiten en onze producten door 

en door. Als er problemen zijn, wordt er net 

zolang gezocht tot de oplossing gevonden 

is. “Onze kennis, uw kracht” is het motto 

naar onze drukkerijklanten. Ook daarmee 

winnen we nieuwe klanten, want er is in de 

markt nogal wat vakkennis verloren gegaan. 

Ons sterke punt is dat wij alles leveren en 

met onze service en ondersteuning helpen 

wij onze klanten en zorgen er voor dat het 

allemaal werkt. Ook begeleiden wij drukke-

rijen voor PSO ISO 12647, dé internationale 

standaard voor voorspelbaar drukresultaat. 

Namens Fogra zijn we zelfs gekwalificeerd om 

examens af te nemen. Dat geeft aan dat het 

bij AtéCé om meer gaat dan producten alleen. 

Ook kennis is bij ons een belangrijk product.’

Onder één dak
Remco Smit: ‘Om alle ontwikkelingen binnen 

AtéCé in goede banen te kunnen blijven 

leiden, was verhuizing naar een groter pand 

in Alkmaar noodzakelijk. We beschikten daar 

over twee panden, nu is alles in één bedrijfs-

ruimte van circa 5.500 m2 samengebracht. 

Dat werkt natuurlijk veel efficiënter. Ook een 

deel van de productie in Uitgeest is naar 

Alkmaar verhuisd. Daardoor is er in onze 

hoofdvestiging meer ruimte voor de productie 

van onze coatings, perschemicaliën en inkten. 

In Alkmaar confectioneren wij rubberdoeken, 

stripplaten en (geïmpregneerde) wasdoek-

rollen. Daarvoor beschikken wij over één van 

de grootste productiefaciliteiten in Europa. 

In ons vorige pand waren we uit ons jasje ge-

groeid, nu hebben we voorlopig weer ruimte. 

Voor hoe lang? Dat valt niet te zeggen. Het 

blijft lastig uit te leggen dat AtéCé groeit in 

een krimpmarkt. Tegen de stroom in, noem je 

dat. Dat past overigens wel bij AtéCé hoor.’ 1

‘We groeien in een 
markt die niet groeit’

De dagelijkse leiding van AtéCé is in handen van de eigenaren Bert (links) en Peter Schelhaas.

r37-gr1115-atece.indd   61 27-10-15   10:13


	60-r37-gr1115-atece_LORES
	61-r37-gr1115-atece_LORES

