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Snelle service
gekoppeld aan
flink wat
expertise
Vanuit Deinze bedient Ritec tal van grote spelers
uit de chemie-, farma- en voedingssector in
de beveiliging van technische installaties. Een
diepgaande knowhow en een bijzonder hoge
servicegraad vormen al 25 jaar het succesrecept
van oprichter en ceo Rik Vandenbussche.

Aan het einde van het interview haalt Vandenbussche een mailtje
boven dat hij eerder die week ontving. Bedankt voor de prettige
samenwerking die we al deze jaren hebben gehad. Er zijn niet veel
firma’s waar ik zo een goede service en altijd vriendelijke mensen aan
de telefoon heb gehad. “Van een vaste contactpersoon bij een klant
waar ik al jarenlang mee samenwerk en die nu met pensioen
gaat”, klinkt het glunderend. “Ik heb de voorbije jaren nogal wat
nieuwe spelers in de markt zien opduiken, maar voor mij is de
vertrouwensrelatie die ik na zoveel jaren in het vak heb opgebouwd één van de allergrootste troeven.”
Toen Vandenbussche Ritec 25 jaar geleden uit de grond stampte,
was hij al enkele jaren in de sector aan de slag, als product
manager voor allerlei systemen die beschermen tegen overdruk.
“Ik voelde me niet zo goed meer in mijn sas in mijn toenmalige
job, en ben daarop een aantal producten zelf beginnen te verdelen”,
zegt hij. “Ik ben toen gestart met één leverancier in mijn portefeuille, maar in de loop der jaren ben ik er een aantal aanverwante
producten gaan bijnemen. Tegelijk waak ik erover om ons portfolio
aan producten niet té sterk uit te breiden: we willen onze diepgaande expertise en vakkennis niet overboord gooien door té
breed te gaan.”
Intussen telt het bedrijf een zestal medewerkers en werkt het voor
giganten uit uiteenlopende sectoren, gaande van BASF of Ineos
over Arcelor Mittal tot GSK.
“Onze business is behoorlijk technisch, maar haast alle producten
die wij verdelen zijn gericht op de beveiliging van technische
installaties. Dit gaat dan van breekplaten of kleppen die worden
ingezet met het oog op druk- en vlambeveiliging tot panelen die
bijvoorbeeld silo’s kunnen beveiligen tegen stofexplosies. Weinig
mensen beseffen het, maar zelfs een silo gevuld met bloem kan de

Ceo Rik Vandenbussche: “We leveren onze klanten niet enkel hoog
gespecialiseerde producten aan, we begeleiden en adviseren hen ook
op basis van onze expertise en voeren de nodige berekeningen uit.”

lucht ingaan als een wolk van dat product gemengd wordt met de
ideale hoeveelheid zuurstof en er zich dan een ontstekingsbron
aandient. De beveiliging daartegen is precisiewerk, en samen met
de producten zelf is dat nu net de service die wij aanbieden.”

GESCHEURDE HANDBAGAGE
De producenten van al die beveiligingssystemen zitten allemaal in
het buitenland, en ze hebben dus nood aan een Belgische verdeler
die de klanten in België en Luxemburg een snelle en betrouwbare
service kan aanbieden. “Wij spelen heel kort op de bal en zijn zeer
bereikbaar voor onze klanten, en ik merk dat dit vandaag – in combinatie met onze sterke knowhow – een steeds grotere troef wordt.”
Hoe ver die service
kan gaan, bewees
Vandenbussche een
tiental jaren geleden
zelf. Toen reisde hij
persoonlijk af naar een
Ierse producent om
daar breekplaten te
gaan ophalen voor een klant. “Dat waren behoorlijk grote exemplaren, in die mate zelfs dat ze doorheen mijn handbagage scheurden
(lacht). Maar mijn klant had de benodigde stukken amper 24 uur
na zijn bestelling, waardoor hij de productie heel snel opnieuw
kon opstarten. We leveren onze klanten niet enkel hooggespeciali
seerde producten aan, we begeleiden en adviseren hen ook op
basis van onze expertise en voeren de nodige berekeningen uit.
We willen geen volumespeler worden of klanten lokken met
bodemprijzen, maar hopen het verschil te blijven maken met onze
goede service en alleen producten van hoogstaande kwaliteit.”

“We willen onze
diepgaande expertise
en vakkennis
niet overboord gooien
door té breed te gaan”
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