
 

Authenticiteit met een menselijk  
karakter, is de sleutel tot succes.
De familiewaarde is hun grootste trots, het creëren van een warm nest waar iedereen zich thuis voelt. Personeel komt op
de eerste plaats, niet winstbejag of massaproductie. “We investeren in ons personeel, hechten waarde aan hun welzijn.”

et begon allemaal met grootvader 
Emile Reynders die geboortekaar-
tjes printte in zijn kelder in Mortsel. 

Zoveel decennia later is Reynders Label 
Printing uitgegroeid tot een gezond en 
groeiend familiebedrijf met vestigingen 
in België, Polen, Frankrijk, Spanje en zelfs 
voorbij de Europese grenzen heen, India. 
Wat is hun geheim, en sterker nog, wat is 
de sleutel tot succes? Authenticiteit met
een menselijk karakter, zo blijkt.

‘International label printing with a personal 
touch’, is de slogan die op hun website 
verschijnt. Innovatie, kwaliteit en familie 
zijn de drie steunpilaren waarop zij verder 
bouwen. Dat Reynders een familiebedrijf 
is, kan je wel stellen. Al drie generaties lang 
wordt ‘Reynders Label Printing’ bestuurd 
door dezelfde familie. Maar zonder open 
houding geraak je er niet, vertelt een trotse 
derde generatie, neven Bart en Sebastiaan. 
“Door net wat anders te denken en doen, 
onderscheiden we ons van de concurrentie. 
Iedere dag evalueren we de menselijke 
dynamiek binnen ons bedrijf en spelen 
hierop in. Mensen zijn belangrijker dan 
cijfers.”

De familiewaarde is hun grootste trots, 
het creëren van een warm nest waar 
iedereen zich thuis voelt. Personeel komt op 
de eerste plaats, niet winstbejag of massa-
productie. “We investeren in ons personeel, 
hechten waarde aan hun welzijn. We willen 
dat ze elke dag met een lach op hun gezicht 
komen werken. Dat bereik je door de juiste 
mensen aan de juiste positie te koppelen”, 
benadrukken Bart en Sebastiaan. Ze geven 
om hun personeel en proberen te helpen 
waar kan. “Er is een kinderdagverblijf in
één van onze vestigingen waar onze 
medewerkers hun kinderen veilig kunnen 
afzetten terwijl zij komen werken.” 
Ook organiseren ze personeelsfeesten en 
andere activiteiten om de groepssamen-
hang van alle medewerkers te bevorderen. 
Het bedrijf staat steeds open om nieuwe 
mensen te verwelkomen, en is voortdurend 
op zoek naar nieuwe aanwinsten om het 
team te versterken.

De operationele leiding van ‘Reynders Label 
Printing’ ligt in de handen van het manage-
mentteam, zonder inmenging van externe 
partners, onder het toeziend oog van de 
CEO, Marc Reynders. Dat is een bewuste 
keuze, omdat er dan volledige zeggenschap 
is, zonder bevestiging van buitenstaanders. 
Het merendeel van de winst wordt daaom 
ook terug in het bedrijf geïnvesteerd, om 
een organische en duurzame groei na te 
streven. “Wij zijn een onafhankelijk familie-
bedrijf, onze stakeholders zijn onze 
medewerkers, leveranciers en klanten. 
We investeren in langdurige relaties. 
Alle beslissingen worden genomen met oog 
op lange termijn.” Cijfers zijn belangrijk, 
maar komen niet op de eerste plaats. 
“Onze accommodatie is modern en het 
investeren in nieuwe apparatuur is belangrijk.   
Zodat wij nauwelijks ‘nee’ tegen onze 
klanten moeten zeggen en alles kunnen 
aanbieden. Maar die machines moeten 
bestuurd worden door mensen. Daarom 
ligt onze prioriteit bij ons personeel en 
investeren we in de eerste plaats in hen.”

Het officiële bestuur van het bedrijf is 
heden ten dage in handen van de tweede 
generatie van de familie Reynders die verder 
wordt aangevuld met 2 externe leden die in 
de raad van bestuur zetelen. De drie zonen 
van Emile stapten mee in het bedrijf in 1980. 

Paul doet de financiële kant van het verhaal, 
Jacques de sales en Marc neemt de 
productie voor zijn rekening. Vandaag werkt 
dus ook een derde generatie, zijnde neven 
Bart en Sebastiaan, mee aan de gezonde 
toekomst van het bedrijf. Maar van een 
voorkeursbehandeling was allesbehalve 
sprake. “We zijn onderaan de ladder gestart 
en hebben beiden hard moeten werken om 
hier te staan. Meteen een hoge functie
en aan de slag, was niet aan de orde. 
We deden elders ervaring op en mochten 
dan pas toetreden tot het familiebedrijf.” 
Familie op de werkvloer is niet hetzelfde als 
familie daarbuiten, dat merkten ze al snel. 
“Er heerst een andere mindset, er werd naar 
ons gekeken met argusogen. Horen, zien en 
zwijgen was onze strategie.” Niet onterecht, 
aangezien het een uitdagende wereld is en 
je tegen een stootje moet kunnen. 
Dankzij de tweede generatie hebben we 
hard moeten werken, waardoor we nu de 
noodzakelijke kennis bezitten. 

Bij Reynders Label Printing durven ze groot 
dromen, maar staan ze duidelijk met beide 
voeten op de grond. Door elke dag de zaken 
die op tafel liggen te voltooien, bereik je 
uiteindelijk die grote droom, klinkt het. 
Zonder zware strategieën maar met een 
gezonde dosis lef en een betrouwbaar
buikgevoel houden we de opportuniteiten 
in de markt nauwlettend in het oog.
 “Toen digitale druktechnologie nog in zijn 
kinderschoenen stond, was Marc Reynders 
de eerste die zo een machine kocht. Het 
werd in een hoek geplaatst en ‘probeer er 
iets uit te krijgen’ was de instelling.
Niemand had er vertrouwen in. 
Ondertussen handelen we de helft van onze 
bestellingen af met deze machines”, vertel-
len ze. Dankzij die durf ontwikkelen ze mee 
met hun tijd, en daarmee ook de toekomst.
 “We blijven continu investeren en uitbreiden. 
Door onze winst te herinvesteren in het 
bedrijf, leggen we de basis voor verdere groei.” 
Blijven verder denken met een open houding
en een efficiënte blik is de boodschap.
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