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Van facilitair manager in de zorg tot directeur van 
  een bloeiend catering- en evenementenbedrijf dat  

zowel particulieren als organisaties die hun relaties willen 
verrassen, alle zorg uit handen neemt. RIA JOOSTEN (59) is 

nog lang niet uitgekeken op haar metier. „Verrassen en 
  vernieuwen is de ESSENTIE van ons vak.”

tekst MAARTEN VAN LAARHOVEN fotografie JORIS VROEMEN

DE VISIE VAN RIA JOOSTEN

‘DE 
OPDRACHT-

GEVER 
MOET SHINEN, 

NIET IKZELF 
OF MIJN 
BEDRIJF’ 
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Ria Joosten  
Directeur/eigenaar van 

Ria Joosten Catering & Evenementen

Geboren 

1959 in Deurne 

Privé
Getrouwd, een dochter en twee zonen 

Aantal medewerkers
Circa 160

Locaties 

 • Ria Joosten Catering & 

Evenementen, Neer 

 • ProefLokaal Limburg, 

feest- en vergaderlocatie, Neer

 • Restaurant Kasteel Eyckholt, Roosteren  

 • Café Ipanema, Maastricht

 • De Braampeel, Luxe 

Groepsaccommodatie, Neer 

 • AandeHammermolen, 

Luxe Groepsaccommodatie, Neer 

 • Top Service Catering B.V., 

bij Bonnefantenmuseum Maastricht

 • Verzorging dagcatering bij CIRO 

Expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, Horn

Carrièrewending ,,Tot eind jaren negentig heb ik gewerkt. Ik had 
een fantastische baan bij de Zorgboog in Deurne. De catering deed ik 
erbij als hobby. Binnen de Zorgboog was ik verantwoordelijk voor alles 
wat niet met de directe zorg te maken had: voeding, post, wasserij, ICT, 
toezicht op de bouwactiviteiten, juridische zaken, dienstverlening, ge-
bouwenbeheer. Mijn man, die onze zeugenhouderij runde, moest daar 
altijd erg om lachen. Hij zei: ‘Jij kunt nog geen schroef indraaien en 
toch vragen ze jou dit werk te doen’. In die tijd heb ik ook mijn koks-
diploma gehaald. Eén keer per week reed ik naar Au Coin des Bons 
Enfants in Maastricht, waar chef-kok René Ritzerfeld mij leerde hoe je 
gerechten kunt verfijnen. Al snel had ik in de gaten dat ook in de keu-
ken alles staat of valt met een goede organisatie. In 1996 ben ik part-
time gaan werken. Mijn cateringbedrijf groeide hard. In 1999 haalde ik 
een omzet van meer dan een miljoen gulden. Toen ben ik helemaal ge-
stopt als facilitair manager. Niet veel later sloeg binnen het bedrijf van 
mijn man het noodlot toe: eerst de MKZ-crisis, toen de varkenspest. 
Een verdrietige periode, waarin we zijn gaan nadenken: wat kan hier, 
wat past hier? Uiteindelijk hebben we besloten er een evenementen-
locatie van te maken. Het had nog heel wat voeten in aarde voordat we 
een vergunning kregen. Ambtenaren reden een paar keer langs en kwa-
men tot de slotsom dat het niets zou worden. Daarop zijn we begonnen 
ons verhaal te vertellen: over het niveau dat we wilden bereiken en de 
uitstraling en impact die dat zou hebben op de omgeving. Uiteindelijk 
konden we hen overtuigen.” 

CHAPEAU
ECONOMIE

‘ZAKENVROUW 
VAN HET JAAR 2014’
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De troeven van Ria Joosten Catering & 
Evenementen „Onze allergrootste troef is 
dat we in de loop der jaren heel goed hebben 
leren inschatten hoe bedrijven in elkaar zitten 
en wat ze nodig hebben om hun werknemers of 
relaties een onvergetelijke dag of avond te be-
zorgen. Mensen kennen ons als partycateraar, 
maar food is eigenlijk maar een deel van ons 
concept. De dingen eromheen zijn minstens zo 
belangrijk. Specifieke kennis stelt ons in staat 
snel door te dringen tot de cultuur van een be-
drijf. Wat het budget ook is, altijd beginnen we 
met dezelfde vraag: op welke manier kunnen 
we de klant groter en meer zichtbaar maken? 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat op hij op het 
moment suprême alle credits krijgt? Eén ding 
staat voorop: de opdrachtgever moet shinen, 
niet ik of mijn bedrijf.”
  
De markt „De afgelopen jaren hebben we 
grote verschuivingen gezien. Aan de onderkant 
van de markt zijn de cateraars deels wegge-
vallen. Waar je vroe-
ger bijvoorbeeld een 
professional inhuur-
de voor een feest aan 
huis, stap je nu gewoon 
naar de supermarkt. Je 
hoeft maar een lijstje te 
maken en je bent klaar. 
Alles zit erbij: sausen, 
kruiden, voorgesneden 
groenten. Hup, even in 
de oven en je hebt een 
topmaaltijd. Althans, 
zo wordt het voorge-
steld. De werkelijkheid is anders: een goede 
partycateraar maakt het verschil met high level 
food. Smaakvolle producten van de beste boe-
ren, liefst uit de eigen streek, met een kwaliteit 
die je in de supermarkt niet snel tegenkomt. 
Bij ons worden al die heerlijke streekproduc-
ten ook nog eens op een bijzondere manier 
gepresenteerd. Daarnaast verzorgen we de in-
richting, de decoratie, de muziek. Verrassen en 
vernieuwen is de essentie van ons vak.”

Stijl van leidinggeven „Heel losjes, met veel vrijheid voor het per-
soneel. Als directeur en leidinggevende moet je de durf hebben om te 
vertrouwen op de mensen om je heen. Natuurlijk moet je analyseren en 
op tijd de juiste keuzes maken, maar dat kan ook best van een afstand. 
Elke leidinggevende mag zijn eigen stijl hebben, zolang hij maar lief is 
voor het personeel. Veel mensen werken hier al lang. Sommigen vanaf 
het begin. Terwijl het in de horeca niet altijd even gemakkelijk is. Een 
goede balans tussen werk en privé is heel belangrijk. Mensen hebben 
recht op een goed salaris. Daarnaast krijgt iedereen de kans zich verder 
te ontwikkelen.”  
 
Doelstelling„Datgene wat we doen – full service ontzorgen – wil-
len we nog verder uitbouwen. We doen veel zaken in België. Dat we 
het daar zo goed doen heeft alles te maken met onze werkwijze. Vaak 
krijgen we te horen: u zou een Belgische cateraar kunnen zijn. We ver-
plaatsen ons niet alleen in de opdrachtgever, maar ook in zijn relaties. 
Als een klant bijvoorbeeld vraagt om broodjes voor de lunch, kan het 
voorkomen dat wij zeggen: ‘Zou u dat wel doen? U krijgt Japanners en 
Amerikanen op bezoek. Die weten zich geen raad met broodjes’.”  

Imago/branding„We hebben vanaf dag één goed werk geleverd. Ik 
denk dat dat de branding en het imago is. Dat mensen onze auto’s zien 
en denken: hier is het goed. Wat natuurlijk heel erg geholpen heeft, is 
dat ik in 2014 Zakenvrouw van het Jaar geworden ben. De titel zelf 
geldt voor een jaar, maar Zakenvrouw van het Jaar blijf je je hele le-
ven. In elk interview wordt wel even aangehaald dat ik in 2014 de Prix 
Veuve Clicquot gewonnen heb.” 

Kleding „De omslag is gekomen bij de Zorgboog. 
Ik was de meest jongensachtige meid die er rond-
liep. Op een dag zei iemand van de Raad van Be-
stuur: ‘Ria, het wordt tijd dat je een pakje koopt’. 
Dat moet rond 1985 zijn geweest. Ik weet het nog 
precies: een bruine, geruite rok met daarop een 
vlot jasje. Daaronder droeg ik laarsjes. Ik voelde 
me er heel prettig in. Vanaf die tijd ben ik anders 
kleren gaan kopen. Kleding vind ik erg belangrijk. 
Dat probeer ik ook over te brengen op mijn me-
dewerkers. Ik vind niet altijd alles even goed. Dan 
zeg ik er wat van. Hakjes voor de dames zouden 
ideaal zijn, maar dit werk is op hakjes niet te doen.”  

Sport „Vele van mijn medewerkers doen aan sport. Zelf heb ik lange 
tijd de sportschool bezocht, maar tegenwoordig ga ik naar het bos. Dat 
is heel gemakkelijk, want het is maar een paar meter van ons huis. Ik 
vind het heerlijk om in het bos te lopen. Flink doorwandelen helpt me 
mijn hoofd leeg te maken. Meestal neem ik de honden mee. Eén keer 
per week een goede massage doet wonderen.”

‘MIJN STIJL VAN 
LEIDINGGEVEN 
IS HEEL LOSJES 
MET VEEL VRIJ-
HEID VOOR HET 
PERSONEEL’
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