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Sinds: 2009 
Maakt: brengt groenten en fruit van boeren uit de 
buurt naar winkels in de buurt 
Startkapitaal: € 200.000 
Aantal werknemers: 9 
Advies aan aspirant-eigenbazen: start met iets van-
uit je hart en focus op wat je leuk vindt 
Grootste valkuil: juiste balans vinden tussen vernieu-
wen en adopteren van de markt 
Werkweek (aantal uren): 6 dagen per week met 
goede rustmomenten

Bedrijf: Willem&Drees 

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.

Willem Treep en Drees Peter van den Bosch brengen groen-
ten en fruit van boeren uit de buurt naar winkels in de buurt. 
Het verhaal van Willem&Drees.

“We groeien als kool. Binnenkort werken er 16 mensen bij ons 
bedrijf.” Een enthousiaste Willem Treep (35) vertelt honderduit 
over het nog jonge bedrijf dat hij samen met oud-studiegenoot 
en oud-collega Drees Peter (36) oprichtte. “We begonnen als 
marketing- & salesconcept, nu zijn we een groothandel in agf.” 
Treep wijst wel op de financiële consequenties die deze verbre-
ding met zich meebrengt. “We moeten €2 miljoen omzet per 
jaar draaien om uit de kosten te komen. Dat zijn heel veel 
appeltjes die we moeten verkopen.”

Terug naar het platteland
Willem en Drees kennen elkaar van de studie in Wageningen. 
Een aantal jaren later kwamen ze elkaar weer tegen bij Unilever 
waar ze beiden de positie van salesmanager in de out-of-home-
markt bekleedden. “We verkochten Cup-a-Soup, Lipton, Ola, 
Ben&Jerry’s.” Willem merkte dat hij steeds meer de behoefte 
had om een eigen bedrijf te beginnen, om een eigen visie neer 
te zetten. Drees wilde terug naar werken op en met het platte-
land. Het idee om een eerlijk bedrijf te beginnen in food ont-
stond in 2007. Tot de start in 2009, werkten de mannen hun 
droom verder uit. “Die tijd had ik ook nodig om voldoende ver-
trouwen op te bouwen om de financiële zekerheid van een vaste 
baan los te laten”, vertelt Willem. Op 1 januari van 2009 was de 
officiële start van het bedrijf Willem&Drees. 

Van droom tot doen
Willem&Drees vormt een spil tussen boeren en afnemers. De 
laatste kunnen supermarkten zijn, maar ook cateringbedrijven. 
Willem woont in Soest en het viel hem op dat hij de kaas van de 
boer in de buurt niet in de supermarkt kon kopen. “Bijzondere 
producten moeten door de massa heen om op te vallen. Er is 
zoveel variatie in smakelijke producten bij de boeren dat het 
zonde is dat deze ondernemers hun producten niet kwijt kun-
nen.” Een individuele teler komt niet aan tafel bij een inkoop-
organisatie. Die rol nemen Willem en Drees op zich. “De telers 
zijn daar zeer enthousiast over.” 
Het florerende bedrijf sluit perfect aan op de trend van lokaal 
eten. “We hebben de markt goed geanalyseerd”, beaamt Wil-
lem, “maar je weet nooit zeker of de trend doorzet.” Hij gelooft 
wel dat de binding met de herkomst van eten nog ster ker zal 
worden.

Weinig stimulerend
Twee jaar ondernemen is Willem goed bevallen. “De samenwer-
king met Drees is ontzettend goed. We hebben vertrouwen in 
elkaars kwaliteiten.” Wat de ondernemers opviel was de weinig 
stimulerende rol van de banken. “Je accountmanager bij de 
bank is cruciaal. In de basis willen ze niet lenen aan starters. 
Tenzij ze veel zekerheden hebben. Je moet zelf kapitaal zoeken 
om aan alle eisen te voldoen. Ze durven geen risico’s te nemen 
en lenen alleen geld op het moment dat je het niet nodig hebt.”

Mensen & Loopbaan
Eigen Baas

Dionne Irving
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