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Sinds: 2010 
Maakt/levert: Biologische frisdrank
Startkapitaal: €2 miljoen
Aantal werknemers: 12 (of 40 inclusief productie)
Grootste valkuil: Nooit stil kunnen zitten
Advies aan aspirant eigen-bazen: Onderneem met  
passie
Werkweek (aantal uur): 80

Bedrijf: Oggu

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.

Leonard Freeke is directeur-eigenaar en produceert een bio-
logische, geheel natuurlijke frisdrank. Het verhaal van Oggu.

“Ik heb een frisdrank ontwikkeld die ik aan mijn kinderen zou 
willen geven.” Leonard Freeke (43) begon in 2004 met de ont-
wikkeling van een frisdrank met alleen natuurlijke ingrediën-
ten. Freeke, opgegroeid op het platteland, was altijd al geïnte-
resseerd in biologische voeding. Het idee voor Oggu ontstond 
toen hij als financieel adviseur een frisdrankenproducent 
bezocht en ontdekte dat er geen fruit meer aan te pas kwam bij 
de productie. Zes jaar na het bewuste bezoek rolden de eerste 
flessen van zijn biologische frisdrank Oggu van de band.

Stabiliteit van natuurlijk
Experts vertelden Freeke dat het niet mogelijk is om een fris-
drank met natuurlijke ingrediënten stabiel te krijgen. Uiteinde-
lijk kostte het vijf jaar om het ongelijk van hen aan te tonen. 
“Conservering, kleur, smaak en stabiliteit waren lastig. Na veel 
experimenteren, hebben we een natuurlijke drank ontwikkeld 
die zelfconserverend en twee jaar houdbaar is.” De ondernemer 
gelooft in biologische voeding en gezonde producten. Hij 
beaamt dat frisdranken niet per se onderdeel van een gezond 
voedingspatroon hoeven zijn, maar dat zijn wijn en bier ook 
niet. Als het maar met mate wordt genuttigd en een natuurlijke 
basis heeft.”

Klimaatneutraal
Voor de voormalig financieel adviseur maakt het niet uit of je 
zelfstandig ondernemer bent of in dienstverband werkt. “Als je 
maar passie hebt voor je werk. Als eigen ondernemer kan je je 
eigen bedrijf wel bewust sturen.” Freeke doelt op de stap dat hij 
van zijn bedrijf ’s werelds eerste klimaatneutrale drankenpro-
ducent heeft gemaakt. “Dat is de vrijheid van ondernemen.” 
Oggu heeft de productie uitbesteed, maar heeft zelf twee kwali-
teitsmedewerkers in dienst, waarvan er altijd een bij de produc-
tie is betrokken. Daarnaast koopt het bedrijf zelf de grondstof-
fen in, direct bij de boer. 

Aandeelhouders
De flessen Oggu liggen bij meer dan 1000 supermarkten in 
Nederland, België en Engeland. “We presteren boven verwach-
ting.” Begin volgend jaar start een grote reclamecampagne om 
de naamsbekendheid van het merk onder consumenten te ver-
groten. Freeke heeft vanaf het begin ruim geïnvesteerd (€0,5 
miljoen) in een ERP-systeem dat gekoppeld is aan alle super-
markten. “Als Albert Heijn vandaag bestelt via internet, gaat de 
order direct naar onze distributeur en staat de bestelling de vol-
gende dag op de stoep.” Deze investering was een voorwaarde 
om zelfstandig te kunnen opereren. Zeven aandeelhouders, 
waaronder Freeke zelf, zorgden voor het geld in de startfase. 

Of Freeke’s kinderen Oggu lekker vinden is nog niet bekend. 
“Ze zijn jong en houden nog niet van priklimonade, maar van 
melk en appelsap.”
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