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‘Nieuwe kennis maakt 
tijdsinvestering meer 
dan waard’
Vorig jaar werd Reynders Label Printing door het weekblad Trends en BDO nog 
uitgeroepen tot ‘Beste Familiebedrijf van Vlaanderen’. De specialist in zelfklevende 
etiketten en flexibele verpakkingen voor cosmetica, dranken, geneeskunde en voeding 
volgt ook al een tijdje het Lead Companies-traject.
door Katrien Verreyken | fotografie Wim Kempenaers

Reynders Label Printing draait momenteel een 
jaarlijkse omzet van 93 miljoen euro en heeft 424 
werknemers in dienst. Het is een bijzonder solide 
onderneming die prachtige cijfers kan voorleggen. Wat 
is de succesformule? ‘We bieden in de eerste plaats 
een breed gamma aan producten en oplossingen’, weet 
CEO Marc Reynders, telg van de tweede generatie van 
dit familiebedrijf. ‘We zijn bovendien erg klantgericht. 
Doordat we in verschillende landen en branches 
actief zijn, kunnen we onze klanten een totaalpakket 
aanbieden. Dat werkt.’ 

FAMILIEWAARDEN
Marc en zijn twee broers dragen de familiewaarden nog 
altijd hoog in het vaandel: ‘We  voeren een transparant 
en correct beleid. Onze mensen weten dat als we iets 
zeggen, we dat effectief doen. Dat geeft vertrouwen. We 
blijven bovenal een familiebedrijf. Dat wil zeggen dat we 
de zaken nog steeds ‘klein’ aanpakken, maar met ‘grote’ 
resultaten. Samen met mijn broers vormen we de raad 
van bestuur. We zijn dagelijks aanwezig op de werkvloer 
en in de productie. Zo kunnen we heel snel schakelen. 
Doordat we goede cijfers halen, kunnen we ontspannen 
investeren en rustig naar oplossingen zoeken.’

TOOLS DELEN
Twee jaar geleden werd Reynders Label Printing 
uitgenodigd door de Kamer om aan te sluiten bij Lead 
Companies, het traject dat Vlaamse ondernemers met 
ambitie de kans biedt hun bedrijf te transformeren 
tot een leidende internationale speler. ‘We hebben ons 

dit jaar opnieuw kandidaat gesteld voor een tweede 
traject, omdat het zo goed is meegevallen’, vertelt 
Reynders. ‘Je leert een hoop andere bedrijfsleiders uit 
diverse branches kennen, die vaak met soortgelijke 
problemen worstelen. Ook al kruipt er wel wat tijd in 
die sessies, toch is het die tijdsinvestering meer dan 
waard. Ik heb al heel wat nieuwe kennis opgedaan. 
Siliconenfabrikant Soudal vertelde op motiverende 
wijze hoe ze met overnames is omgegaan. The Belgian 
Chocolate Group had het over zijn export naar verre 
landen, meubelbeslagbedrijf Van Hoecke uit Sint-Niklaas 
over zijn zelfsturende teams en de indrukwekkende 
organisatie op de werkvloer, enzovoort.’

ABSOLUTE OPENHEID
Marc Reynders geeft toe dat hij wel even getwijfeld 
had voor hij toehapte, omdat hij niet meteen wist 
wat de meerwaarde van het Lead Companies-traject 
zou zijn. Maar hij heeft er nog geen moment spijt van 
gehad. ‘Het is tot nu toe heel zinvol geweest. We komen 
zes keer per jaar samen met een twaalftal bedrijven 
uit andere sectoren. Daar zitten kleinere en grotere 
ondernemingen bij, met telkens een mooi verhaal. 
Aangezien we allemaal op verschillende terreinen actief 
zijn, hoeven we niets van elkaar te vrezen en heerst er 
absolute openheid in de groep. Op basis van de noden 

‘We blijven bovenal een familiebedrijf. 
We pakken de zaken nog steeds ‘klein’ 
aan, maar met ‘grote’ resultaten.’
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wordt de agenda bepaald. Telkens een ander bedrijf 
nodigt de collega’s uit, waarbij er dan steeds tijd is 
voor presentaties over het vastgelegde onderwerp. Wij 
hebben onze collega’s uitgenodigd om het te hebben 
over informatisering en databorging. Doordat we 
duizenden verschillende producten maken, hebben we 
zelf een uniek softwarepakket geschreven. Dat voorziet 
elk product van een eigen paspoort, waardoor we onze 
productietijden en de planning van de machines zeer 
gericht kunnen sturen.’

UIT DE COMFORTZONE
Reynders zou het Lead Companies-traject zeker aan 
andere bedrijven aanraden. ‘Het traject levert heel 
wat nieuwe ideeën én enthousiasme op. Je neemt 
veel dingen mee naar huis die je te gepasten tijde 
kan implementeren in je eigen bedrijf. Het heeft me 
zeker aan het denken gezet. Veel bedrijfsleiders zitten 
voortdurend in hun eigen wereld te werken, en in de 
eigen beroepsorganisaties. Het Lead Companies-traject 
haalt hen uit hun comfortzone en confronteert hen met 
andere sectoren, andere oplossingen, nieuwe input.’

CONSOLIDEREN EN GROEIEN
Reynders wil de volgende jaren vooral consolideren 
en in nieuwe medewerkers investeren. ‘We gaan onze 

plant in Frankrijk aanzienlijk vergroten en in Spanje 
hebben we zonet een mooi bedrijf overgenomen. Deze 
overname creëert zeker openingen naar nieuwe klanten 
en markten’, zegt Marc Reynders nog. ‘We willen nu 
vooral het succes van het verleden verankeren en in de 
toekomst blijven groeien. 2019 wordt een stevig jaar: 
we gaan enkele nieuwe productiemachines in gebruik 
nemen en onze farma-afdeling in Boechout breiden we 
binnenkort ook aanzienlijk uit. Plannen genoeg dus, die 
we graag delen met de andere lead companies.’ 

www.reynders.com

‘Lead Companies haalt bedrijfsleiders 
uit hun comfortzone en confronteert 
hen met andere sectoren, andere 
oplossingen, nieuwe input.’



 

 



 

 



 

 

 

 

 




