
OP STAP MET SYNERLOGIC

Synerlogic is een gevestigde orde werkzaam in de chemie en de levensmiddelenindustrie. Het bedrijf ontwikkelt, 
produceert en distribueert ingrediënten, voedingsadditieven, basischemie en reinigings- en desinfectiemiddelen. 

We gingen langs om een kijkje in de keuken te nemen én om de veelbesproken RATAGS in actie te zien.

EENDRACHT MAAKT MACHT
Voor het immens grote tuincentrum in Duiven sta ik te wachten op William van der Zon, Accountmanager bij 
Varilabel en door de recente overname van Geostick mijn nieuwe collega. William is aan mij voorgesteld tijdens een 
accountmanager meeting. Ik ken hem als opgewekt en zeer goedlachs en na vandaag weet ik dat hij naast deze 
kernmerken (gelukkig voor mij) ook punctueel is, het regent namelijk pijpenstelen en het is steenkoud. De reden voor 
onze afspraak is een klantenbezoek aan Synerlogic, een bekende voor William en tevreden afnemer van de RATAGS, 
waarover later meer. Van de kou buiten stap ik een warme en behagelijke auto binnen. 



MEE DE VLOER OP 
Als we het parkeerterrein van Synerlogic oprijden 
wordt duidelijk wat voor gigantisch groot bedrijf dit 
is. De productie-en fabriekshallen rijzen langzaam 
op en worden groter en groter; er lijkt geen einde 
aan te komen. Als we de lobby betreden worden we 
hartelijk begroet door de receptiemedewerker die 
ons vriendelijk verzoekt een vragenlijst in te vullen. 
Een korte vragenlijst zegt ze, i.v.m. de veiligheid en 
corona. Vijf minuten later lopen we de trap op, waar 
een gedaante aan de bovenkant van de trap ons op 
staat te wachten. Michel Jongerius, Strategic Buyer bij 
Synerlogic, ontvangt ons joviaal en al lachend neemt hij 
ons mee, zijn kantoor in. Als de beleefdheden achter de 
rug zijn wordt duidelijk dat William en Michel een rijke 
geschiedenis hebben. Ze spreken over de zaken die zij 
samen hebben gedaan, de (prijs)ontwikkelingen in de 
markt, oude collega’s en de zware tijden die wij als land 
en markt tegemoet gaan. 

Het gesprek verloopt vloeiend, vaak schaterlachend en 
van het ene informele vraagstuk naar het andere. Na 
ongeveer een halfuur is het echter tijd voor de serieuze 
zaken en wordt het doel van het bezoek aangehaald. 
Michel vraagt zich hardop af hoe wij het voor ons zien 
en of wij de fabriekshal in willen. Ik vertel hem dat 
de reden voor mijn bezoek bovenal RATAGS is; het 
revolutionaire label waar zoveel klanten lyrisch over 
zijn. Ook vertel ik dat ik naast de RATAGS ook graag 
Synerlogic in het zonnetje wil zetten. Het is immers 
een prachtig bedrijf dat niet meer weg te denken is 
in de chemie-en levensmiddelensector. Michel stemt 
tevreden in en overhandigd William en mij een paar 
werkschoenen, een bril en een fl uorescerend geel 
hesje, vervolgens neemt hij ons mee de productiehal in.

ALLES ONDER ÉÉN DAK
Een bedrijf zoals Synerlogic heeft zijn bestaansrecht 
aan verschillende redenen te danken. Synerlogic 
ontwikkelt, produceert en distribueert ingrediënten, 
voedingsadditieven, basischemie en reinigings- en 
desinfectiemiddelen. Het bedrijf heeft tevens een eigen 
productiefaciliteit, een magazijn, twee hallen, een eigen 
laboratorium en R&D. Dit alles in eigen huis, wat de 
lijntjes lekker kort houdt.
   
Desondanks liep het bedrijf toch tegen problematiek 
op, met name op het gebied van labeling. De grote 
IBC’s, drums en VARIBOXEN behoeven namelijk 
labeling die naast hittebestendig, ook tegen 
bijvoorbeeld verspilling van chemicaliën kunnen. 
Aansluitend moet het conform de strenge British 
Standards BS5609, GHS wet- en regelgeving en 
gebruiksvriendelijk zijn. De hamvraag is dus, waar 
vind je een label dat zo allround is dat het aan al 
deze voorwaarden kan voldoen? Varilabel kwam met 
het antwoord, aldus een productiemedewerker van 
Synerlogic. 



HET BEWIJS IS GELEVERD
We lopen met zijn drieën een piepklein weggestopt kantoortje in tijdens de 
rondleiding, er is net genoeg plek voor 2 bureaus en 2 printers. Terwijl Michel 
een verhaal vertelt over de printers en de nabijgelegen doosjes RATAGS 
komt er een productiemedewerker binnen die toevallig nét wat wilde gaan 
printen. William vraagt hem enthousiast wat hij vindt van de RATAGS, 
aangezien hij er dagelijks mee werkt. Er verschijnt een glimlach van oor tot 
oor en de medewerker begint praten: ´´Het is geweldig, ik had voorheen 
altijd problemen met krullende labels, labels die na verloop van tijd loslaten 
of simpelweg niet blijven plakken op zowel IBC’s en VARIBOXEN. Met de 
RATAGS heb ik er geen omkijken meer naar. Daarnaast hoef ik mij geen 
zorgen te maken over de chemicaliën die er eventueel mee in aanraking 
komen, lijmresten of over temperatuurschommelingen. Het is werelds en het 
maakt mijn werk zoveel makkelijker’’. 
William draait zich vlug naar mij om en vraagt mij of ik dit allemaal heb 
opgeschreven, ik kijk hem aan en geef hem glimlachend een knikje, we 
vervolgen de rondleiding en ik kan eindelijk de RATAGS bewonderen.

De enorme fabriekshal kent stellages die reiken tot de nok van het dak, allen 
gevuld met drums, IBC’s, VARIBOXEN en andere containers waar ik de 
precieze naam niet van ken. Op velen prijken linksboven trots de RATAGS 
met daarop de bedrijfs- en productinformatie. William loopt naar een 
VARIBOX en pulkt een RATAG voorzichtig van de containerwand, ik zie geen 
lijmresten. Hij plakt het label daarna weer terug en het is eigenlijk weer zo 
goed als nieuw, ‘nog een feature’ lacht hij. 

SAY CHEESE
Aan het einde van de rondleiding sluiten we af met een foto voor een 
aantal containers, zowel Michel en William poseren trots. William trots op 
het product dat hij mag aanprijzen en dat al zoveel bedrijven ontzorgt, 
Michel op het bedrijf waar hij heeft mogen bouwen en waar hij nu de 
vruchten van plukt. Geen wonder dat de foto’s zo goed gelukt zijn. Na de 
rondleiding pauzeren we nog heel even in het kantoor van Michel om het 
één en ander na te bespreken, maar we blijven niet lang. William wil nog 
even snel langs een andere klant en ik moet nog naar Den Haag rijden, fi jn 
stuk zo vanaf Duiven. Geeft mij wel de tijd om nog even te refl ecteren en 
de dag door te nemen, de eerste woorden staan in mijn hoofd al op papier 
en mijn handen beginnen te jeuken. Maar eerst nog de rit terug, klappen 
we vanavond wel die laptop open.


