
Symach blijft doorgroeien
TERNEUZEN – Met een alsmaar groter wordend klantenbestand, zijn ze bij 
Symach uit Terneuzen altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Ankie de Munter, 
HR-medewerker bij de producent van zakkenvulmachines en palletizers ziet het 
dagelijks gebeuren. “Het wordt de komende jaren alleen nog maar meer.”

DOOR DANIËL WISSEL

En die uitspraak is niet gebaseerd op 
niks. Sinds het bedrijf een aantal jaar 
geleden werd overgenomen groeide het 

explosief. “We zijn gestart in Breskens 
en toen we verhuisden naar Terneuzen, 
bestond de organisatie uit elf man. Dat 
zijn er nu inmiddels al tachtig.” Zelf is 
De Munter nu vijf jaar verbonden aan 

Symach, ze legt nog maar eens uit 
wat ze doen. “Alles wat te stapelen is, 
kunnen wij stapelen.” De klanten zijn 
dan ook heel divers. “Van agrarisch tot 
aan diervoeding, maar ook non-food, 
zoals houtblokken en gravel. We zijn 
actief over de hele wereld. Symach is 
onderdeel van Barry Wehmiller, een grote 
Amerikaanse organisatie, dat merk je in 
de mogelijkheden en professionaliteit. 

Maar we hebben wel onze eigen identiteit. 
De klant staat altijd centraal, alles is 
gericht op de beste service. We hebben 
het hele proces zelf in handen, van begin 
tot eind. Van verkoop, engineering en 
productie tot aan installatie en service.”

Menselijk beleid
Vandaar ook dat ze de verschillende 
expertises allemaal in huis hebben. 
“Software, elektrotechniek, mechanisch 
engineering en montage.” En naast de 
klant, draait het ook om de medewerker. 
“Die moeten het goed naar hun zin 
hebben, veilig kunnen werken en kunnen 
doorgroeien. Barry Wehmiller staat 
bekend om zijn ‘people-centric’ aanpak. 
We hebben een leuk team en we willen 
gewoon heel graag samen een zo 
goed mogelijk product afleveren. Elke 
afdeling is keihard nodig, dat gevoel 
leeft heel erg.” En hoewel De Munter er al 
een tijdje werkt, is ze nog steeds onder 
de indruk. “Als je de loods binnenkomt 
en je ziet al die machines staan, dat is 
wel indrukwekkend. Echt een staaltje 
technologie en innovatie.” 
En dus zijn ze dringend op zoek.
 “Montagemedewerkers en service-
monteurs kunnen we altijd gebruiken, 
want ontwikkeling staat hier nooit stil.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.symach.nl.


