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> Boon Food Group

‘Iedereen met een 
goed idee is welkom’ 
Levensmiddelengroothandel Boon Food Group is in voor innovatie.  
Door zijn activiteiten telkens te verbreden is het nu actief met de 
eigen winkelketen Boon’s Markt, een exportbedrijf, een zorgbedrijf en 
belevert het flitsbezorgers en diverse buurtsupers overal in het land. 

Op de gevel van het distributiecentrum aan de Dordtse Kil staat 
een liefdesverklaring. “Wij houden van voedsel.” Dat is de rode 
draad door alle activiteiten van het familiebedrijf Boon Food 

Group, vertelt algemeen directeur Arij Boon. Hij is de achterkleinzoon 
van Elisabeth Boon, die in 1888 het bedrijf startte met een winkeltje in 
Kinderdijk. “Zij verkocht er koffie en thee, meel, emmers en borstels – 
alles, tot aan maatpakken toe. ‘Het kleine warenhuis’ werd het genoemd. 
De constante is verandering geweest: voeding voor jong en oud, elk 
 moment geleverd, zelfs tot in het keukenkastje. Dat is het DNA van  
ons bedrijf.”

Het kan wél
In de jaren tachtig werd de supermarktformule MCD overgenomen, die 
nu wordt omgebouwd naar de eigen fullserviceformule Boon’s Markt.  
Die formule is geënt op beleving; de versafdeling draagt het succes. “Je 
kunt er dingen zien, ruiken en proeven. De omzet groeit. Een fysieke 
 winkel in een markt die verschuift naar online kan dus wél”, zegt com-
mercieel directeur Willem Boon. De groothandel is lid van Superunie,  
na AH de grootste Nederlandse inkooporganisatie.

De onderneming heeft haar activiteiten steeds verbreed. Dochter NL 
Food in ’s-Gravendeel exporteert voedsel naar alle windstreken. Willem 
Boon: “Het begint met typisch Nederlandse producten als hagelslag, 
drop en bitterballen en vervolgens alle relevante merken en producten. 
We  verschepen voedsel naar onder andere de ABC-eilanden, Australië, 
Spanje, Suriname en het Midden-Oosten.”

Leverancier van de zorgmarkt 
Een andere dochter is Zorgboodschap. Arij Boon herinnert zich hoe ini-
tiatiefnemer Gertjan Nell hem de toekomst schetste: Zorgboodschap zou 
de zorg ontzorgen, zodat zo veel mogelijk handen beschikbaar blijven  
voor zorg. “We leveren een compleet retail- en foodservice-assortiment  
en een uitgebreid pakket warme maaltijden met diverse multiculturele  
en dieetvarianten. Die fijnmazige distributie luistert nauw. Is er een  
portie tekort, dan heeft er iemand die avond niets te eten.”

‘Iedereen met een 
goed idee is welkom’ 
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> Remia

Willem en Arij Boon

Hoofdkantoor en logistieke operatie staan 
in Sassenheim, ondersteund door hubs in 
Dordrecht en Meppel. Willem Boon: “Met 
zo’n negentig vrachtwagens beleveren we 
zorgorganisaties tot op de afdelingen. Het 
bestelproces is volledig online. Wij leren 
enorm veel: over ouderenzorg en het cen-
traal bereiden van maaltijden, maar ook 
over de fijnmazige supply chain en  
de ‘last mile’.”

Buurtsuper op het platteland
Vanuit de hubs van Zorgboodschap 
worden nu ook buurt- en campingwin-
kels beleverd. Zoals de Buurtsuper in het 
Friese Wijnjewoude. Boon Food Group 
ontwikkelde een aanpak met een toolkit 
voor lokale ondernemers, inclusief data en 
weekaanbiedingen, zonder grote investe-
ring, terwijl zij zelf de ‘lokale fit’ invullen. 
Door de inkoop via Superunie hebben 
deze ondernemers een aantrekkelijke 
marge.
“De koffie staat klaar voor iedereen met 
een goed idee”, verklaart Arij Boon de 
innovatiekracht van de onderneming. 

Zo werkte het bedrijf in de begindagen 
enthousiast samen met flitsbezorger Go-
rillas. Willem Boon: “De medewerkers van 
Gorillas zaten volledig met hun hoofd in 
de digitale techniek. Van de nationale eet-
traditie wisten zij niet veel; wij hebben ze 
in het zadel geholpen.” Voelde het niet als 
verraad toen Gorillas voor Jumbo koos? 
“Nee hoor, wij houden graag de regie in 
eigen huis. Wij doen nu zaken met het  
veel grotere Flink.”

Het familiebedrijf laat familieleden niet 
automatisch instromen. Voorop staat dat 
iedereen doet wat hem gelukkig maakt. 
“Een familielid moet complementair zijn 
en het leuk vinden. Werk kost namelijk 
best veel vrije tijd. We kennen ook geen 
kroonprinsen. Elke collega moet zich be-
wijzen – een familielid nog méér.” 

De beide directeuren steken ook zelf de 
handen uit de mouwen. “Toen er bij de 
verhuizing van het magazijn te weinig 
heftruckchauffeurs waren, zijn wij een 
aantal weken ’s nachts bijgesprongen.” 
Het werken met reachtrucks was wennen. 
“We hebben even in een hoekje geoefend. 
Uiteindelijk is er maar één pallet naar be-
neden gekomen.” Ook kantoormedewer-
kers, hun partners en winkel medewerkers 
sprongen bij.

Ook medewerkers zijn familie
De term ‘familie’ omvat voor hen ook 
de medewerkers. Toen er in 2013 brand 
uitbrak in het distributiecentrum (DC) in 
Sliedrecht stonden medewerkers en hun 
gezinsleden klaar om bij te springen. In 
elf dagen tijd was het distributiecentrum 
leeg en stond er een tijdelijk snelloper-DC. 
“De aanleiding was vervelend. Maar de 
power die loskwam, bevestigt dat wij als 
familiebedrijf een gezonde en duurzame 
toekomst hebben én een bijzondere plaats 
in het Nederlandse retaillandschap. Dat 
koesteren wij als bestuurders elke dag 
opnieuw.” <<<< DEEL  ONL INE

Investeren in 
de lange termijn

‘VERGELEKEN MET 2015
VERWERKEN WE 20% MINDER 
SUIKER EN 10% MINDER ZOUT
IN REMIA-PRODUCTEN’

Feitelijk maken de werknemers ook deel uit 
van de Remia-familie. De meeste werken 
er al jaren en zijn sterk betrokken. Karel 

de Rooij schrijft dit toe aan de manier waarop het 
bedrijf verantwoordelijkheid naar zijn medewerkers 
delegeert. “Medewerkers ervaren de vrijheid om 
ondernemend en innovatief te zijn en beschouwen 
Remia vaak echt als ‘hun’ bedrijf.” 

Mvo
Dat Remia een familiebedrijf is, heeft volgens De 
Rooij op verschillende gebieden gevolgen voor de 
bedrijfsvoering. “Het betekent dat we bij investe-
ringen naar de lange termijn kijken”, legt hij uit. 
“Een nieuw product hoeft niet meteen in het eerste 
jaar winstgevend te zijn, zoals vaak bij beursge-
noteerde bedrijven. Die langetermijnvisie geldt 
ook op het gebied van mvo en duurzaamheid. Zo 
hebben we veel verpakkingen 100% recyclebaar 
gemaakt. En nog voor deze zomer liggen onze 
daken vol met bijna vijfduizend zonnepanelen. Dat 
zijn investeringen die je niet snel terugverdient, 
maar die goed passen in ons langetermijndoel om 
blijvend 100% klimaatneutraal te produceren en 
onze totale CO2-voetafdruk te verkleinen.”

Innovatie
Innovatief is Remia al heel lang. De Rooij: “Wij 
waren de eerste met Fritessaus in de markt en zijn 
de uitvinders van Vloeibaar Frituurvet en Vloeibaar 
Bak & Braad. Dankzij overnames zijn we in steeds 
meer productcategorieën actief, waardoor we ook 
steeds breder innoveren. Afgelopen jaar hebben 
supermarktondernemers zeven van onze produc-
ten genomineerd als beste introductie van het 
jaar. Daarvan hebben er drie een prijs gewonnen, 
waaronder Fritessaus Zero Sugar. Dat is bijzonder 

in een jaar waarin wij vanwege covid beperkt naar 
kantoor gingen.”
De Rooij vervolgt: “Veel van onze innovaties vin-
den plaats op het gebied van verantwoord genieten. 
Sinds 2015 verwerken we 20% minder suiker en 
10% minder zout in Remia-producten. Voorwaarde 
is wel dat de consument de verbeterde producten 
als net zo lekker beoordeelt. We laten producten 
door een extern bureau testen en introduceren ze 
alleen als ze echt goed zijn. Dat is ook de reden 
waarom we Fritessaus Zero Sugar pas in 2021 in 
de markt hebben gezet.” <<<<

Algemeen directeur Karel de Rooij is de kleinzoon van 
 Remia-oprichter Arie. Hij ziet de langetermijnvisie van Remia 
als typerend voor een familiebedrijf. Die visie uit zich in 
investeringen in maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(mvo), innovatie en klantgerichtheid. 

Karel de Rooij

DEEL  ONL INE

‘TOEN ER TE WEINIG HEFTRUCK -
CHAUFFEURS WAREN, ZIJN WIJ
ZELF ’S NACHTS BIJGESPRONGEN’
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