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Sinds: eind 2009 
Maakt/Levert: gezonde kindersnacks, 100% natuurlijk en gemaakt 
van groente & fruit onder merknaam YUNO. 
Startkapitaal: €100.000 
Aantal werknemers: 5 (incl. onszelf) + 2 freelancers + 3 stagiaires 
Grootste valkuil: niet op je eigen gevoel vertrouwen 
Advies aan aspirant eigen-bazen: don’t let the bozos grind you 
down (Guy Kawasaki: http://blog.guykawasaki.com), ofwel: als je 
start, zegt iedereen dat het onmogelijk is, maar wanneer het een 
succes is, heeft iedereen het bedacht.
Werkweek (aantal uur): 60-70 uur per week

Yummm! Concepts BV (merk: YUNO)

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.

Broer en zus Tom (36) en Annemiek Vogel (30) zijn directeur-
eigenaar van Yummm! Concepts.  

“Het is niet lekker en te duur. Als mensen willen snoepen kiezen 
ze niet voor gezond. We hadden veel vooroordelen te overwin-
nen”, herinnert Tom Vogel zich uit de begindagen. Tom en zijn 
zus Annemiek startten twee jaar geleden met de productie van 
snoep en chips op basis van fruit, groente en natuurlijke ingre-
diënten. Geen van beiden had een achtergrond in food. “We 
moesten erg vertrouwen op ons gevoel, omdat we een markt 
betraden waarin we geen dertig jaar ervaring hadden.”
Twee en een half jaar later ligt het snoepmerk Yuno bij 300 ver-
kooppunten voornamelijk out-of-home en zelfstandige retail-
formules. Tom en Annemiek kozen bewust voor out-of-home  
als eerste markt. “Daar kan je door het beperkte volume het 
productconcept optimaliseren.” Met succes, want sinds kort 
ligt de gezonde snoepvariant ook bij 300 filialen van Albert 
Heijn en bij alle filialen van PLUS retail. C1000 en Hoogvliet 
starten de komende weken ook met YUNO.

Groente- en fruitbasis
De zelfstandig ondernemers ontwikkelden samen met een 
levensmiddelentechnoloog een aantal productconcepten. “Dat 
was nog niet zo makkelijk”, aldus Tom. Vooral bij candybars 
merkten de jonge ondernemers dat bepaalde toevoegingen het 
productieproces vergemakkelijken. “Maar volledig natuurlijk  
en op basis van groente of fruit is en blijft het uitgangspunt van 
onze producten.”
Snoepproducenten lanceren tegenwoordig ook snoepjes  
zonder kunstmatige toevoegingen. Hoe positioneert Yummm! 
Concepts zich daartegenover?  “We zijn heel anders dan grote 
fabrikanten. Onze basis is fruitsap en fruitpuree in plaats van 
geraffineerde suikers met een geur, kleur en smaakje”,  
benadrukt Tom.

Innovatielening
De reden voor de broer en zus om met deze natuurlijke snoep- 
en chipslijn te beginnen was om ouders een keuze te geven 
voor een gezonde snack. De ambitie om voor zichzelf te begin-
nen was er altijd wel. De ouders van Tom en Annemiek hadden 
vroeger ook een eigen bedrijf. “Ze zijn heel trots op ons.” Ze 
staan hun kinderen niet alleen bij met advies, ze helpen ook 
mee als het moet zoals op de stand van de Huishoudbeurs.
Met hulp van een innovatielening van de Rabobank kon de fase 
van het productontwikkelingstraject worden gefinancierd. “Dat 
is vrij uniek”, meldt Tom. Een jaar geleden zijn een aantal finan-
ciers toegetreden tot het bedrijf om de levering aan de foodre-
tail te kunnen financieren.
De jonge ondernemers willen zeker groeien, niet tot een ‘Unile-
ver-achtige’ omvang, maar plannen om naar het buitenland te 
gaan zijn er zeker. “Maar eerst Nederland veroveren!”

Mensen & Loopbaan
Eigen Baas

Dionne Irving
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