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Sinds: 2009
Maakt: natuurlijke producten voor in de super-
markt 
Startkapitaal: verkochte aandelen van ELVEE
Aantal werknemers: 3
Advies aan aspirant-eigen bazen: Laat je niet te 
snel verleiden om zijwegen in te slaan. Blijf bij je 
goede basisgedachte. 
Grootste valkuil: Je kunt niet de hele markt 
bestrijken. Kies en focus op je doelgroep.
Werkweek: 55 uur

Naam: Leev.nu BV

Voor jezelf beginnen in de voedingsmiddelensector. Hoe doe je dat? Waar-
om begin je eraan? En hoe bevalt het? Eigen bazen vertellen over de leuke 
en minder leuke kanten van het leven als zelfstandig ondernemer.

Leo Voorwinden begon in 2009 zijn tweede bedrijf. Met Leev 
probeert hij de natuur bereikbaar te maken voor iedereen.

Eind 2008 verkocht Leo Voorwinden (37) een deel van zijn aan-
delen van zijn bedrijf Elvee. Met die opbrengst startte hij zijn 
tweede bedrijf in de voedingssector op: Leev. Met de producten 
die verkocht worden onder dat merk, wil hij “gezondheid bij de 
mensen brengen”. 

Bonbonbedrijf
Voorwinden studeerde aan de heao en volgde daarna een mas-
ter aan de EFMI business school. Dit is een food businessschool 
die gelieerd is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op zijn 21e 
begon hij Elvee, een bonbonbedrijf. “Ik kon mijn ei er helemaal 
in kwijt, Elvee bracht mooie producten in de supermarkt.” Het 
groeide en groeide, uiteindelijk werd hij met zijn ambachtelijke 
chocolade marktleider. In die tijd waren werkweken van 70 uur 
geen uitzondering. Om zijn gezinsleven ook een plek te geven, 
koos Voorwinden ervoor een stapje terug te doen. Hij verkocht 
een groot deel van zijn aandelen en startte zijn tweede bedrijf: 
Leev.nu bv. Daarmee wil hij natuurlijke producten op de markt 
zetten, die verkocht worden voor haalbare prijzen. Maar niet té 
haalbaar: “Het is een A-merk. Voor goedkope producten moet 
je bij de Aldi of Lidl zijn.” 

Geen toevoegingen
De producten zijn 100% natuurlijk en worden bij biologische 
boerderijen en bedrijven speciaal voor Leev geproduceerd. 
Vervolgens worden ze opnieuw verpakt, biologisch dit keer, bij 
gecertificeerde sociale instellingen. De producten van Leev zijn 
Skal-gecertificeerd. Dit houdt in dat ze helemaal biologisch 
geproduceerd zijn. De producten hebben een gezondheids-
claim. De siropen bijvoorbeeld, verhogen de weerstand en de 
vetzuren in de nootjes ‘maken je slimmer’. 
Voorwinden omschrijft het assortiment als “een minikopie van 
de natuurwinkel en de supermarkt.” Er zijn cosmetica, nootjes, 
crackers, fruitsiropen, muesli, fruit- en kruidwater en supple-
menten. Op de vraag of zijn producten uniek zijn, reageert hij 
een beetje verontwaardigd “Mijn producten zijn uniek, want 
er zitten nul komma nul toevoegingen in.” Vanaf september 
2010 liggen de eerste producten in de supermarkt. Het was niet 
moeilijk om de supermarkten te overtuigen van de kracht van 
Leev, “de meeste supermarkten vinden het concept goed, door-
dacht, op tijd en met een reële kans van slagen”. 

Uitlaatklep
Nu hij zijn tweede bedrijf runt, weet Voorwinden waar hij op 
moet letten. Het is bekend terrein, “mijn tijd bij Elvee is een 
goede leerschool geweest”. Zijn passie voor de natuur komt 
niet uit zijn opvoeding, hij is opgegroeid in de stad en is pas 
later naar een landelijke omgeving verhuisd. Daar woont hij nu 
met zijn vrouw en drie kinderen. Zijn vrouw is zijn uitlaatklep. 
Ze steunt hem bij het nemen van beslissingen en adviseert hem 
daar ook bij.

Eigen Baas

Tamara Wouda

Foto: Sjaak de Bok

VMT_033-033.indd   33 23-06-2010   15:43:40


