
NIVO-finess’
25 jaar aan de top

Vader en zoon zitten trots naast elkaar. Allebei hebben ze hun hart 
verloren aan NIVO-finess’ en dat stralen ze ook uit. Bert Van den 
Auwelant stond aan de wieg van het succes van nu terwijl zoon  
Hans de laatste jaren wat meer in de spotlights is gaan staan.  
Bert: “De eerste drie jaren waren echt moeilijk. Ik dacht in het begin dat 
ik de wereld aankon, maar wat kreeg ik het deksel op de neus. Gelukkig 
kwam het succes voor ons al snel en kregen we in het tweede jaar onze 
twee EEG-nummers. Maar het allerbelangrijkste was wel dat in het 
tweede jaar onze Hans erbij kwam en we met zijn tweeën met wat hulp 
van mijn vrouw en wat buurvrouwen aan de slag gingen.” Hans vult aan: 
“Ik studeerde in de beginjaren nog en in mijn vrije avonden en uren hielp 
ik volop mee in de zaak. Bestellingen uitrijden, levers kuisen, bestellingen 
klaarzetten, ik heb het allemaal gedaan, mij maken ze niks meer wijs.” 
Wat was Bert trots toen hij de eerste keer op de luchthaven van 
Zaventem kwam en zijn auto kon volladen met de eerste 65 kilo 
ganzelever. Bert: “Die 65 kilo aankopen en inladen was niks, maar ik 
maakte me meteen zorgen hoe ze kwijt te geraken. Gelukkig was dat zo 
gebeurd.” Hans kijkt met tevredenheid terug naar hoe de zaak werd 

Al meer dan een kwart eeuw wordt er 
bij NIVO-finess’ aan de gastronomische 
weg getimmerd. Kwalitatieve keuzes, 
steeds het allerbeste product met de 
beste service zorgen ervoor dat aan  
de top ook aan de top is gebleven.  
De afgelopen jaren kwam daar een 
nieuwe dimensie bij, namelijk een 
samen werking met gelijkgezinden  
om zo minimaal nog een kwart eeuw 
door te kunnen gaan.
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opgebouwd. “Ooit begonnen we met werken in de garage bij ons thuis.  
Er werd daarna flink bijgebouwd om aan de strengste eisen te blijven 
voldoen. Drie jaar geleden bouwden we de zaak waar we nu zitten.  
Dit is een droom om in te werken. We hebben de hele indeling zorgvuldig 
gepland zodat er een logica en effectiviteit is ontstaan die ons makkelijk  
de toekomst in brengt.”

Zij aan zij
Al jaren werken vader en zoon zij aan zij, waarbij ze één ding gemeen 
hebben: de keuze voor alleen maar topkwaliteit. Ook in moeilijke 
tijden waarin anderen wellicht andere keuzes maakten, zijn Bert en 
Hans trouw gebleven aan de principes van het succesbedrijf. Hans: 
“Ik ben natuurlijk gekneed door mijn vader en daardoor delen we dezelfde 
passie en voor het grootste deel dezelfde visie. Mijn vader heeft moeilijke 
keuzes moeten maken, maar wel keuzes die ons voor de lange termijn 
brachten waar we nu zijn.” Uiteraard is het niet altijd pais en vree 
geweest in het verleden en liepen de visies op momenten wel eens uiteen. 
Hans: “Maar daar kwamen we altijd weer uit. Waar in het verleden de 
doorslaggevende stem die van mijn vader was, is dat met de verhuis naar 
Zoersel grotendeels veranderd. Mijn vader is wat meer op de achtergrond 
getreden en dient gelukkig met al zijn ervaring nog steeds als klankbord 
voor de onderneming. Daar ben ik dankbaar voor, want ik begrijp nu 
welke moeilijke ondernemerskeuzes hij in het verleden heeft moeten 
maken. Zijn eigenwijze keuzes hebben het team-succes van NIVO-finess’ 
gemaakt.” Niet veranderd is de selectie van de ganzelevers bij 
NIVO-finess’. Al jaren wordt met dezelfde producenten gewerkt die 
op een natuurzuivere manier hun ganzen opvoeden en de kwaliteit 
kunnen garanderen die bij NIVO-finess’ past. Bert: “De producenten 

waar we al jaren mee werken, kweken hun ganzen op een ethisch 
verantwoorde manier wat zeer speciaal is in deze business. NIVO-finess 
hecht daar grote waarde aan. Het respect voor de dieren en daardoor het 
respect voor het eindproduct dragen bij aan het succes. Het is het afromen 
van de markt. Je moet producenten leren kennen en selecteren die bij je 
passen. Wij maken keuzes voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.  
Onze producenten zijn klein en artisanaal en kweken de ganzen op de 
goede manier op zoals wij dat willen. Als er 100 kilo geproduceerd wordt, 
is er maar 25 kilo goed genoeg om te voldoen aan onze eisen. Dat vergt 
training op de kwekerijen zelf en zeker ook moet adequaat worden 
ingegrepen, mochten er mankementen worden geconstateerd. Als op 
locatie dan de eerste selectie is gedaan, worden de levers hier nogmaals 
gekeurd en krijgen ze hun uiteindelijke bestemming. De iets mindere levers 
pareren we zelf en verwerken we tot paté of terrine, de allerbeste levers 
leveren we vers uit en worden door ons en de chefs gebruikt op verschillen-
de manieren. Deze levers worden bijgehouden om rauw te verkopen 
volgens selectie en wensen van de klant. Ook dat maakt ons uniek.”  
Een opvallende feature is dat Hans en Bert nog steeds persoonlijk 
contact houden met hun cliënteel. Hans stapt nog twee dagen in de 
week in de auto om bij de chefs te leveren en hen te polsen omtrent 
de markt en hun tevredenheid. Dat is misschien niet zo opvallend 
voor u, maar NIVO-finess’ kiest ervoor om groot te zijn door klein te 
blijven. “Ik denk ook dat onze expertise niet zomaar over te dragen is.  
We hebben ons kleine team perfect getraind om klanteigen te selecteren en 
te verwerken. Onze klanten geven exact aan wat en hoe ze het willen en 
dat maatwerk leveren wij. Ik denk dat dat uniek is in onze branche en 
voor ons het geheime ingrediënt van ons succes.” 
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De krachten bundelen
Maar het ondernemersbloed kroop waar het niet gaan kon en alleen 
leveren in België was niet genoeg. De kwaliteit bleef namelijk ook in 
Nederland niet onopgemerkt en Nederlandse chefs wilden de levers 
graag in hun keukens hebben. De hoeveelheden waren er, de 
kwaliteit ook, alleen de levering was een probleem. In 1997 is er een 
samenwerking gekomen. “Het is belangrijk als je gaat samenwerken, je 
dat doet met gelijkgestemden. Dat vonden we bij Vanilla Venture. Zij doen 
hetzelfde als wij en selecteren hun producten ook allemaal zelf, puur op 
kwaliteit. Gerard Jansen van Vanilla Venture: “Ook wij reizen zelf de hele 
wereld af op zoek naar het allerbeste. We willen de verhalen achter het 
product graag leren kennen en vertalen. Daardoor komen we vaak bij 
kleine producenten terecht. Voor ons is het belangrijk dat de kwaliteit echt 
constant is en daar zitten we bovenop. Het partnership met NIVO-finess’ 
werkt daardoor ook naar twee kanten toe perfect. Eigenlijk zijn we een 
beetje samen opgegroeid en hebben we elkaar alleen maar versterkt.  
Ik denk dat onze producten in hun verhaal en kwaliteit echt uniek zijn en 
dat is een deel van het succes.” Hans Van den Auwelant vult aan: 
“Verbreding van ons assortiment zorgt er uiteraard ook voor dat als er 
iets voorvalt als de vogelgriep, je toch de weg op kunt met de handel.  
Dat is natuurlijk zeer praktisch gesteld, maar het is wel de waarheid. 
Door de vogelgriep verdween de ganzelever van veel menukaarten en 
moesten we ons klaarstomen voor de toekomst. Het heeft het beeld van 
ons bedrijf wel veranderd, maar zonder dat we onze originele signatuur 
zijn verloren. We zijn nog steeds gekend voor onze kwaliteit van ganzele-
ver en truffel en dat moet ook zo blijven. Ik vind het wel belangrijk om te 
vermelden dat we voor de toekomst verder willen kijken. Wallonië is nog 
een te ontdekken en te veroveren markt en dat is dan ook een doel voor de 
komende jaren.” Voor Gerard was het al snel duidelijk dat hij met 
NIVO-finess’ een perfecte factor in huis had. “Ook van Vanilla 
Venture wordt het allerbeste verwacht en daar hangt uiteraard een stukje 
exclusiviteit aan. Onze klanten moeten blind op onze kwaliteit kunnen 
vertrouwen en dat vertrouwen moeten wij natuurlijk ook naar elkaar 
uitstralen. Wat zeer mooi is, is dat beide bedrijven betaalbare exclusiviteit 
uitstralen en dat onze producten op elkaar aansluiten zowel in kwaliteit 
als in gamma.” Daardoor kunnen de klanten ook verder worden 
geadviseerd. “Als je de ganzelever als basis neemt, kun je daar de 
kersenbalsamico van Vanilla Venture goed bijplaatsen, wellicht met wat 
gedroogd fruit. Dat is een plus-denken waar we graag mee verder willen.” 
Voor Gerard is het ook belangrijk om vooraan bij ontwikkelingen  
te staan: “Als je achter de trends aanloopt, ben je eigenlijk steeds  
te laat. Kijk nou naar de range van Souq, de Midden-Oosten range.  
Daar voorspelden we het succes en kozen we voor de beste ingrediënten. 
Als eigenaar vind ik het zo gaaf dat we na zoveel jaar nog steeds dat soort 
trouvailles doen. We hebben nu een wereldwijd netwerk dat we sinds 
1995 hebben opgebouwd. Tegenwoordig worden we ook zelf benaderd.  
De selectie en eisen zijn nooit veranderd, het moet altijd het beste en 
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mooiste zijn.” Gerard weet het mooi te stellen als we vragen naar de 
drijfveer. “We zijn ooit begonnen met de beste vanille uit Madagaskar en 
breidden ons assortiment daarna langzaam uit. Het voelt nu als een grote 
snoepwinkel waar we elke dag in mogen werken en dat volgend jaar al  
25 jaar lang. Wat wil je nog meer!” Het voelt natuurlijk als een 
compliment als dat zo over je wordt gezegd, maar bepaalt meteen ook 
de rol die Vanilla Venture in de markt vervult. Vanaf dag één werd er 
voor gekozen om een nichemarkt te bedienen. Dat het tegenwoordig 
zelfs al tot ver over de grenzen reikt, is al niet meer zo vreemd. 
Gerard: “We leveren internationaal al aan een aantal mooie partijen.  
Zo hebben we bijvoorbeeld enkele grote jachten en luxe ressorts als vaste 
afnemers en dat breidt zich nog steeds uit.” Het is bijzonder hoe de 
samenwerking van NIVO-finess’ en Vanilla Venture in elkaar steekt 
en wat hen bindt, is duidelijk. De ultieme zoektocht en verwerking 
van het allerbeste. Wat er nu nog extra bij komt kijken, is dat een 
jonge generatie het product ganzelever niet helemaal kent. Vandaar 
dat er trainingen worden gegeven om het mooiste ter wereld niet 
verloren te laten gaan.

Een bekroning
Wie Bert goed kent, weet dat hij een rijke verzameling aan ganzen  
rijk is. Op de firma staat een deel van die verzameling uitgestald in 
een aparte ruimte. Maar wat het meest in het oog springt, is het boek 
dat ter gelegenheid van het jubileum is gemaakt. Bert: “Het is een 
droom die is uitgekomen. Al lang had ik de wens om ooit eens een boek te 
maken. Dat het nu een boek is geworden waarin mijn twee passies kunst 
en gastronomie samenkomen, is bijzonder. Uiteraard is het boek gewoon 
bij ons te bestellen.”

NIVO-finess’ n.v.
Oostmallebaan 93/95, Zoersel
Tel. 0032 348 445 42
www.nivofiness.be

vanilla venture 
amsterdam bv
Contactweg 30e, Amsterdam
Tel. 0031 20 6769146 
www.vanillaventure.nl
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