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“RV Food gelooft in een markt voor kwaliteit”

“We willen dé referentie zijn voor olijfolie, tomatenproducten, 
pasta en confituren, de categorieën waarin onze expertise het 
verschil maakt,” zeggen foodexperts en olijfoliekenners Johan 
Steyaert en Gert Van De Water. De zakenpartners delen meer 
dan tien jaar ervaring in de voedingssector, als collega’s bij  
bedrijven als Ducros en Carapelli/Bertolli. In partnerschap met 
Heylen Group namen ze voedingsdistributeur Ronald Vandeputte 
over, een belangrijke invoerder van tomatenproducten in ons land 
en ook marktleider als leverancier aan de voedingsindustrie. De 
onderneming kreeg een nieuwe naam en breidde z’n actieradius 
uit. De industriële activiteiten worden verder uitgebouwd, maar 
daarnaast bedient het bedrijf nu ook catering, horeca en retail 
met merken en private label producten. Bovendien verwachten 
beide ondernemers veel van hun divisie ‘Creator’, waar ze 
nieuwe foodconcepten met toegevoegde waarde ontwikkelen. 

CO-CREATIE
RV Food wil categorieën doen groeien door hand in hand met  
retailers naar de consument te stappen. “Ons werk stopt niet van 
zodra het product in de rekken staat. Integendeel: we gaan altijd 
een stap verder. We ontwikkelen creatief promotiemateriaal, we 
organiseren informatiesessies… In een moeilijke categorie als 
olijfolie voelen consumenten zich erg onzeker. Dan loont het om 
ze goed te informeren.”

“Er is een markt voor kwaliteit. We geloven in sterke merken, in 
co-creatie en in licenties. Door bijvoorbeeld een sterk non-food 
merk te koppelen aan food open je nieuwe perspectieven. Dat 
doen we met het keuken- en lifestylemerk Boretti, dat met z’n 
Italiaanse insteek vlot aansluiting vindt bij de betere eetcultuur. 
Ook onze samenwerking met Coöperatie Hoogstraten toont 
aan hoe creativiteit kan leiden tot groei in een vrij traditionele  
categorie als confituur.” 

HOOGSTRATEN:
LOKAAL 
EN AUTHENTIEK
De  samenwerking  met Coöperatie 
Hoogstraten illustreert inderdaad 
mooi de manier waarop RV Food 
waarde weet toe te voegen door 
co-creatie. “We waren al groot in 
confituur met basisproducten. 
Samen met de grootste aardbei-

coöperatie van Noord-Europa ontwikkelden we een recept 
voor een onderscheidende aardbeiconfituur gemaakt met 
uitsluitend Hoogstraatse aardbeien. Zo spelen we mooi in op 
de toenemende vraag van consumenten naar lokale en authen-
tieke kwaliteitsproducten.”
Het bleek een winnende formule. RV Food ondersteunt de 
verkoop met een speciale toonbankdisplay die tijdens het 
aardbeiseizoen bij de verse aardbeien kan staan. Dat werd 
ook afgelopen seizoen weer een succes. De interesse bij de  
retailers wordt almaar groter. Dat opent perspectieven voor 
verdere stappen: snel volgt er ook een kersenconfituur, opnieuw 
met producten van Coöperatie Hoogstraten. 

BORETTI: 
BIJZONDER ITALIAANS
Boretti, dat ook deel uitmaakt van 
Heylen Group, moet uitgroeien tot 
een lifestylemerk waar je niet omheen 
kan, aanwezig in verschillende 
kanalen met een breed gamma top-
producten, van keukenapparatuur 
en accessoires tot voeding. RV Food 
ontwikkelt voor het merk een bijzon-
der foodaanbod. Olijfolie, uiteraard, 
maar niet zomaar een olijfolie: “In 
samenwerking met een middelgroot 

Italiaans producent brengen we een blend van de beste  
Italiaanse olijfvariëteiten. We kennen die wereld door en door.” 
Ook de Boretti pasta is bijzonder: het gaat om zowel korte als 
lange varianten als spaghetti, linguine, penne en fusilli, die ‘al 
bronzo’ werden getrokken. Dat wil zeggen dat de pasta door 
een bronzen mal wordt geperst, waardoor het oppervlak ruwer 
wordt en de saus zich beter aan de pasta hecht. Verder heeft 
Boretti onder andere een top-balsamicoazijn en een gamma 
koude en warme sauzen met Italiaanse tint (met basilicum,  
truffel, look…). Er zijn nu al een twintigtal referenties beschikbaar. 
Ze liggen in Nederland bij 300 Coop-supermarkten en in België 
bij een groeiend aantal zelfstandige supermarkten. 

PETTI: UNIEKE KWALITEIT
Dit jaar brengt RV Food het unieke Italiaanse 
tomatenmerk Petti naar de Belgische markt. 
“Een authentiek en onderscheiden merk 
met een sterke commerciële en marketing- 
spirit. De beste kwaliteit die we ooit 
hebben geproefd,” benadrukken onze ges-
prekspartners. “De producten zijn gemaakt 
van 100% Toscaanse tomaten en zitten in 
een opvallende verpakking. Petti is het enige 
tomatenmerk met een breed biologisch  
assortiment. Op z’n thuismarkt is het num-
mer 2 in passata en nummer 3 in tomaten.”  
De eerste klanten hebben toegehapt: de  
producten liggen al bij Match en Spegelaere.  

VERRASSING OP KOMST…
De ambitie is niet min: elk jaar wil RV Food een nieuw creatief 
concept in de markt zetten. “Dat moet ons uithangbord worden. 
We zitten vol plannen en ideeën. Nog dit jaar pakken we uit 
met een groot en verrassend project dat echt uniek is voor de  
Belgische markt. Het is te vroeg om er nu al over te communice-
ren: nog even geduld, dus…”

Om het retailkanaal gerichter aan te pakken, versterkt 
RV Food het team met een nieuwe kracht die zowel de  
voedings- als de retailwereld bijzonder goed kent. Sinds  
januari is Joris Rosius aan de slag als sales manager retail bij 
de voedingsspecialist. Hij kan bogen op 16 jaar ervaring bij 
Carrefour Belgium, waarvan enkele jaren als aankoper droge 

voeding. Zo werd hij ook verantwoordelijk voor de categorieën 
waarin RV Food uitblinkt: olijfolie, tomatenconserven, pasta… 
“In die periode heb ik Johan en Gert goed leren kennen”,  
vertelt hij. “Ik mag wel zeggen dat het klikte, we hebben  
dezelfde mindset en we werkten altijd fijn samen.” Toen RV 
Food hem een voorstel deed, had hij wel even bedenktijd  
nodig, maar de uitdaging trok hem aan. 

“De overstap naar de andere kant van de tafel is geen  
evidente, maar ik heb wel zin om verder te groeien in een nieuwe, 
interessante wereld. RV Food vermarkt mooie producten,  
die ik destijds zelf inkocht voor Carrefour. Ik krijg de kans 
om de unieke eigenschappen van ons aanbod naar voren 
te brengen: de biologische gamma’s, de kwaliteit, de creati-

viteit… Ik heb op dat vlak al veel bijgeleerd. Als inkoper blijf je 
generalist, omdat je veel verschillende categorieën beheert. 
Nu word ik een echte specialist.”
Bij RV Food zet Joris de stap van inkoop naar verkoop, maar 
dat schrikt hem niet af. “Ook binnen Carrefour had ik als  
verantwoordelijke voor de handelsdiensten al een soort  
interne salesfunctie, waarbij ik voortdurend constructief op 
zoek ging naar win-win oplossingen. Met mijn achtergrond 
begrijp ik goed wat retailers verwachten, dat is een voordeel. 
Ik kijk er ook naar uit om andere retailers te leren kennen, 
zowel binnen als buiten de foodwereld. Onze producten wor-
den niet alleen in supermarkten verkocht, maar ook in ketens 
zoals Aveve, of bij keukenzaken waar Boretti aanwezig is.”
www.rvfood.be 

Voedingsspecialist RV Food ontwikkelt creatieve belevingsconcepten voor retail en foodservice. Groei komt van sterke merken en innoverende 
licenties. De ambitie: uitblinken met een beperkt assortiment topproducten. 
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“WE GELOVEN IN STERKE 
MERKEN, IN CO-CREATIE 
EN IN LICENTIES”


