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Nieuws

Eenvoudig boeken uitgeven voor een Goed Doel
Er lopen in Nederland best veel auteurs rond die een
boek niet voor zichzelf, maar voor een Goed Doel
schrijven, weet Roel Koedijker van Gigaboek. Daarom
startte de ervaren uitgever van eigenwijze boeken met de
website Goededoelenboeken.nl. Centraal binnen dit
nieuwe initiatief van de Printing on Demand pionier, staat
dat 30% van de opbrengst aan een Goed Doel wordt
overgemaakt. Een ander belangrijk element is de
laagdrempeligheid. Koedijker en zijn team helpen de
auteurs, zonder dat hun dit geld kost, verder. Vanaf het
manuscript tot en met de verzending, het wordt allemaal
piekfijn geregeld. De Goede Doelen boeken kunnen op
verschillende manieren besteld worden, online via diverse
websites en/of offline via de boekhandel. Zodra het boek
gereed is voor productie, gaan de PDF bestanden naar
Scan Laser. Roel Koedijker: ‘Die zorgen voor de ‘finishing
touch’. Van productie in elke gewenste oplage en de
verzending naar elk gewenst adres en/of de boekhandel
tot en met de betaling. Wij hebben daar totaal geen
omkijken naar. Wij ontzorgen auteurs en Scan Laser
ontzorgt ons. Dat heet win/win, toch?’
Meer weten? Ga naar Goededoelenboeken.nl

Vaste waarde
Enige tijd terug initieerden de gemeenten Purmerend en Zaanstad, samen
met de Stichting Vluchtelingenwerk, een bijzonder project ‘Tussen luipaard en
leeuw’ genaamd. De missie was duidelijk, namelijk: vluchtelingen aan
werkervaring helpen, om hun kans op een vaste baan te vergroten. In het kader
van ons MVO beleid hebben wij aan dit initiatief deelgenomen en Cesár uit El
Salvador een stageplek aangeboden. Die kans heeft Cesár met twee handen
aangegrepen. Inmiddels is zijn tijdelijk
dienstverband in het kader van dit
bijzondere project omgezet naar een
arbeidsovereenkomst. Cesár is
uitgegroeid tot een vaste waarde in
ons team en spin in het web in onze
fulfilment activiteiten.

‘In het begin vond ik het best
moeilijk, maar iedereen bij Scan
Laser heeft me goed geholpen. Ik ga
met plezier naar m’n werk en ik vind
Scan Laser een leuk bedrijf’.

Logistieke
verbeteringen
Over interne processen moet je
niet opscheppen, vindt directeur
Sander Jansen. ‘Die moeten gewoon
goed zijn. Toch zijn er natuurlijk altijd
zaken te verbeteren, dat is een
continu proces, ook bij ons. We
hebben flink geïnvesteerd in
oplossingen om onze zeer
gevarieerde orderstroom verder te
perfectioneren. Eén van de
verbeterpunten is de beschikbaarheid
van ‘Track & Trace’ informatie.
Klanten ontvangen binnenkort per
e-mail de Track & Trace code.
We verwerken hier dagelijks ruim 200
orders die variëren van oplage één
tot soms wel 500 boeken per order.
lees verder op pagina 2

Scan Laser beschikt al jaren over de juiste papieren als het gaat om
kwaliteitsmanagement (ISO 9001) en milieumanagement (ISO 14001). Onlangs
zijn de beide managementsystemen weer grondig getoetst. Het resultaat was
cum laude. ‘Scan Laser heeft de zaken keurig voor elkaar’, concludeerde de
auditor. Er waren geen verbeterpunten. ‘Gewoon zo doorgaan’, was hun
devies. Echt verrassend was die uitslag niet. Wij werken hier vanuit een
volledig geautomatiseerde productieworkflow. Dan moet het
kwaliteitsmanagementsysteem kloppen. Daarnaast speelt Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen bij ons een steeds belangrijkere rol. Het beste
bewijs dat wij een duurzaam en verantwoord milieubeleid voeren, is de ISO
14001 certificering. Ook die certificering is weer met drie jaar verlengd.
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Nog voordat de productie en finishing
hebben plaatsgevonden, weten onze
medewerkers op de logistieke afdeling
wat er op hen afkomt en hoe zij dit
efficiënt kunnen behandelen. Denk
aan verpakkingsmaterialen en
verzendwijze. Die informatie komt
eerder dan voorheen uit ons systeem.
Dat levert tijdwinst op en reduceert de
kans op fouten tot vrijwel nihil. Dat
kwam tijdens de ISO hercertificering
duidelijk naar voren’.
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Binnen Innovam is
alle kennis van de
mobiliteitsbranche
vertegenwoordigd.
Die kennis wordt
onder andere ingezet
voor een aantal
wettelijke taken en
marktgerichte
trainingen en
cursussen. Ook
geeft Innovam
leermiddelen uit
voor het beroepsonderwijs. ‘We hebben een portfolio voor zowel het
vmbo als alle mobiliteitsopleidingen in het MBO’, zegt Arjan Kloosterman,
binnen Innovam verantwoordelijk uitgever. ‘Dan hebben we het over maar
liefst 430 verschillende producten. 90% daarvan hebben we niet op voorraad,
maar wordt op bestelling gemaakt. Het on demand printen en verzenden van
het lesmateriaal verzorgt Scan Laser. Dat varieert van zogeheten ‘ééntjes’ tot
complexere lesproducten, waarbij naast printwerk ook tabbladen, boekjes en
vouchercodes voor de digitale leeromgeving worden bijgesloten. Dat vereist
precisie, maar daarvoor hebben we in Scan Laser een betrouwbare partner.
Dat ervaren we iedere keer weer. Zeker in ons ‘hoogseizoen’, de
zomermaanden. Dan wordt 80% van ons totaalvolume geproduceerd.
Spannende tijden, maar daar komen we samen met Scan Laser iedere zomer
zonder al te veel kleerscheuren doorheen. Op Scan Laser kunnen we bouwen
en dat is ons (af en toe) een taart waard’.

Logistieke
verbeteringen
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On demand printen en verzenden
Innovam lesmaterialen
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Op zoek naar verloren gewaande
boektitels? Ontdek het zelf op
1boek.nl

ISO certificeringen ‘cum laude’ verlengd
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Het uitgangspunt van 1boek.nl is
helder: zoveel mogelijk boektitels
beschikbaar houden zodat die altijd
kunnen worden besteld en ‘on
demand’ kunnen worden
geproduceerd. Ook als de boeken al
jaren zijn ‘uitverkocht’. Deze, enige
jaren geleden door Scan Laser
geïntroduceerde, webwinkel werkt.
Steeds meer uitgevers zien dat titels
nooit ‘uitverkocht’ hoeven te zijn. Er
komen dan ook meer en meer titels
beschikbaar. Dus de kans wordt
steeds groter dat boekhandels en
particulieren op 1boek.nl die ene titel,
waar soms al jaren naar gezocht
wordt, ontdekken.
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