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V
oor Groep AVEVE was 21 september jl ‘D-Day’: om 

11.00 uur die dag maakte CEO Eric Lauwers de nieuwe 

naam van de groep bekend. Voortaan was de naam 

van de groep Arvesta. Arvesta is de samentrekking 

van ‘arvus’ (Latijns voor ploeg), ‘harvest’ (oogst) en 

‘invest’ (wat verwijst naar investeren in mensen, merken en inno-

vatie). Het was het orgelpunt van een voorbereiding die een 

jaar eerder gestart was. “Als Arvesta staan we voor een ‘house 

of brands’, een huis van meer dan 40 merken,” zegt Stéphanie 

Deleul, External Communications Manager Arvesta. “Groep Aveve 

is destijds gegroeid door acquisitie op acquisitie. We hebben veel 

bedrijven overgenomen in de sectoren waarin we actief zijn zoals 

veevoeding (50% van onze omzet), agri-horti (35%) en retail met 

de AVEVE-winkels (15%). Dat maakte dat er veel bedrijven in de 

groep zaten, die echter weinig geïntegreerd waren. In 2016 is onze 

toen nieuwe CEO Eric Lauwers met een nieuwe strategie van start 

gegaan: laat ons nu naar één bedrijf toe werken, één bedrijf met 

heel veel synergieën.”

Er was ook naamsverwarring in de markt: er was de groep AVEVE, 

er waren de winkels onder die benaming en er was het huismerk 

(AVEVE Veevoeding, AVEVE Plantenbescherming, AVEVE Bloem...). 

Stéphanie Deleul: “De nieuwe overkoepelende naam Arvesta zien 

we ook als een logische stap in onze evolutie van het transfor-

matieproject waar we al twee jaar mee bezig zijn en waar het de 

bedoeling is naar één geïntegreerd bedrijf te gaan.”

TEASING

Arvesta is een organisatie met meer dan 2.000 mensen: er zijn 

1.900 medewerkers van de groep zelf (verspreid over het hele land 

en over de vestigingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk) en 

daarnaast nog 200 franchisenemers van de AVEVE-winkels (er zijn 

250 winkels, waarvan 50 in eigen beheer). Zij moeten mee in dat 

veranderingsproces, dat méér is dan alleen een nieuwe naam. Een 

groepssfeer en een bedrijfscultuur creëren is cruciaal, zegt Stéphanie 

Deleul ook. “Je kunt niet zomaar in een transformatie-project een 

nieuwe naam poneren, je moet heel de onderneming mee heb-

ben. De mensen moeten er achter staan. Dat is heel belangrijk.’”

Ze wijst er ook op dat die ruim 2.000 mensen verspreid zijn over 

verschillende vestigingen. “Niet iedereen zit in een kantoor achter 

een pc. We hebben productie-sites met arbeiders die in shiften 

werken, we hebben winkelmedewerkers op de shopvloer, we 

hebben chauffeurs. Die moesten we allemaal kunnen bereiken,” 

aldus Stéphanie Deleul. “Vandaar dat mijn collega Evy Jacobs, 

verantwoordelijk voor Interne Communicatie, en ikzelf besloten 

hebben een hele teasingperiode aan de bekendmaking van de 

nieuwe naam vooraf te laten gaan om de mensen aan het idee te 

laten wennen, om de mensen mee te hebben en het geleidelijk 

aan op te bouwen.”

PENNEN

In dat voorbereidingsjaar had men een projectteam opgezet dat 

maandelijks bijeenkwam en dat feedback gaf vanaf de werkvloer. 

Voor de nieuwe merknaam werkte men samen met Remarkable 

en men schakelde het communicatiebureau There in voor com-

municatie rond de naamswijziging. There stelde ook verschillende 

product media voor, zowel in de teasingfase als in de uitrol. De 

teasingfase duurde een week. Men plaatste ‘stick & glides’ op de 

bureaus. Die zijn statisch geladen en kun je alleen wegnemen door 

Case Arvesta

Product media 
creëren groepssfeer
Sinds 21 september heet de Groep AVEVE Arvesta. Promotionele artikelen 

speelden een rol in de interne campagne rond de naamsverandering.

Je kunt niet zomaar een nieuwe naam 

poneren, je moet heel de onderneming 

mee hebben
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Fier 

Hoe waren de reacties op de goodies? “Super,” zegt 

Stéphanie Deleul van Arvesta. “Onze medewerkers 

vonden dat echt leuk. Mensen zijn fier. Ze komen 

op ons communicatie-eiland nog naar goodie-bags 

vragen. En ook nieuwe medewerkers krijgen er een. 

We merken dat de mensen dat graag willen, ze willen 

deel uitmaken van een winnend team, ‘we werken 

samen aan iets moois’.” Inmiddels zijn er ook loop-

T-shirts gemaakt voor het personeel in het kader van 

het ‘fit@arvesta’-programma.
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ze van het bureau af te schuiven. In de stick & glides had men een 

note-blokje en een pen gestoken met de slogan ‘Hier groeit iets 

moois’ en als beeld groen groeiend gras. Voor de medewerkers die 

geen bureau hebben, had men deurhangers met dezelfde bood-

schap. En iedereen kreeg een postkaart met een uitnodiging voor 

de interne aankondiging van de nieuwe naam op 20 september. 

Overigens, aanvankelijk wilde men een pen met een kartonnen 

houder geven, maar omwille van kwaliteitsredenen zag men daar 

van af. “We hebben daarna een andere, kwalitatievere pen geko-

zen,” legt Stéphanie Deleul uit.

GOODIE-BAG

Die ‘Arvesta’-pen was één van de product media in de goodie-

bag voor de medewerkers. In die papieren Arvesta-zak had men 

verder nog een drinkbus, een nieuwe lanyard, een notablokje en 

een krant ‘Arvesta Times’, alles voorzien van het nieuwe logo en 

de baseline ‘Experts in the field’. Voor de journalisten die aan de 

persconferentie deelnamen was er een tote-bag met een pen, 

een persmap, enkele producten en een USB-stick met de nodige 

Arvesta-informatie en beeldmateriaal.

De goodie-bags werden pas na de bekendmaking van de nieuwe 

naam aan de buitenwereld aan het personeel gegeven en niet 

tijdens de interne mededeling. Kwestie van de nieuwe benaming 

niet uit te laten lekken. Men drukte de medewerkers daar op het 

hart niets te posten op sociale media, ook geen foto’s van de cup-

cakes met het nieuwe logo. De hele operatie werd immers in het 
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Secret. Depuis le 21 septembre, le Groupe AVEVE s’appelle Arvesta. 

Les articles promotionnels ont joué un rôle primordial dans la cam-

pagne interne relative au changement de dénomination. L’opéra-

tion a été préparée dans le plus grand secret. Toutes les personnes, 

internes et externes à l’entreprise, impliquées dans cette opération 

ont dû signer un NDA (none-disclosure agreement).

Teasing. Arvesta avait déjà débuté les préparations concernant le 

changement de sa dénomination l’année dernière. Une semaine 

avant l’annonce officielle, une phase de teasing a été lancée. Des 

“stick & glides”, dotés d’un bloc-notes dans lequel on avait planté 

un stylo et qui portait le slogan « Ici pousse quelque chose de 

magnifique », avaient été placés sur les bureaux. 

Goodie-bag. Lors de l’annonce officielle, l’ensemble des collabo-

rateurs ont reçu un goodie-bag contenant, entre autres, un bidon, 

une dragonne, un stylo et un bloc-notes affichant le nouveau logo 

ainsi que le nouveau slogan de la société “Experts in the field”. 

Studie: trots op het bedrijf

Promotionele producten zijn er niet alleen om een merk bui-

ten het bedrijf bekend te maken, maar worden ook ingezet 

voor interne marketing en employer branding. En zo blijkt uit 

de 2018 Consumer Study van de Amerikaanse Promotional 

Product Association International dat de medewerkers die 

producten ook gebruiken buiten de werkomgeving waardoor 

het bereik van het merk nog groter wordt. Studies tonen aan 

dat 90% van de (Amerikaanse) werknemers er trots op zijn 

hun bedrijf te vertegenwoordigen buiten de werkomgeving.

Waar worden promotionele producten buiten de 

werk omgeving gebruikt?

 reizen 48%

 winkelen 46%

 evenementen voor het goede doel 34%

 sporten 30%

 uit eten gaan 30%

(bron PPAI)

Trots om je bedrijf te vertegenwoordigen buiten de 

werkomgeving

 heel ontevreden 53%

 ontevreden 56%

 neutraal 66%

 tevreden 93%

 heel tevreden 97%
(bron PPAI)
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grootste geheim opgezet. Iedereen die erbij betrokken was binnen 

en buiten het bedrijf moest een NDA - none-disclosure agreement 

- ondertekenen. Al het materiaal met de nieuwe naam kon men 

ook niet zomaar op het hoofdkantoor in Leuven laten leveren. 

Stéphanie Deleul: “We hebben nog een vestiging in Wilsele. Daar 

hadden we ook een ‘war-room’ waar we wekelijks met het team 

bijeen kwamen. Daar hadden we een ruimte waar alles achter slot 

en grendel ging, ook de goodies.” 


