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Van huis uit historica, kwam Paula Koele-
mij na omzwervingen in het bedrijfsle-
ven, het universitair onderwijs en de fair
trade acht jaar geleden terecht bij Simon
Lévelt. Daar is ze als manager purchasing
verantwoordelijk voor inkoop, product-
ontwikkeling en kwaliteitsbeheer. “Bij

“De koffie- en theehandel is een wereld van uitersten. Van de

kleine koffieboer tot de beurs in New York, je vindt het er alle-

maal in terug. Dat maakt het mooi en lastig tegelijk.” Dat zegt

Paula Koelemij, manager purchasing bij Simon Lévelt, koffie-

brander en theeverpakker in eerlijke koffie- en theespecialiteiten.

Paula Koelemij, manager purchasing bij Simon Lévelt: 

‘We streven naar een andere b
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het Amerikaanse fastfood-bedrijf waar ik
mijn loopbaan begon, miste ik een stukje
inhoudelijke vervulling en in de academi-
sche wereld ontbrak voor mij de dyna-
miek. Tijdens mijn vorige baan bij een
fair trade organisatie werkte ik veel sa-
men met Simon Lévelt. De combinatie

van het streven naar hoge kwaliteit,
duurzaamheid, natuurproducten en de
grillige dynamiek van de wereldmarkt
boeide me zozeer, dat ik de uitnodiging
om voor Simon Lévelt te werken met veel
enthousiasme heb geaccepteerd”, vertelt
zij.
Gevraagd naar de relatie met haar oplei-
ding lacht ze breed: “Geschiedenis is een
allround education, waarmee je bouwt
aan een algemene ontwikkeling. Je kunt
er van alles mee worden, van directeur bij
de Shell tot purchase manager bij een
fair trade koffie- en theehandel, zoals ik.”
Duurzaam ondernemen en bijzondere
koffie- en theesoorten. Daarvoor staat
Simon Lévelt, dat in 1817 werd opgericht
als winkeltje in koloniale producten en
dat tegenwoordig 29 koffie- en theespe-
ciaalzaken telt plus een eigen branderij
en theemengerij. Het assortiment is

indrukwekkend en varieert van appel/ka-
neelthee tot biologische rooibosthee en
van espresso tot biologische ‘estate-kof-
fie’ uit Mexico. De producten zijn ver-
krijgbaar via groothandels, natuurvoe-
dingswinkels en supermarktketens als
Jumbo en Plusmarkt. Ongeveer 17% is

bestemd voor de export, vooral naar Ita-
lië, Frankrijk, België en Scandinavië.

Bakkie troost
Simon Lévelt richt zich op het hogere
marktsegment: de bewuste consument
die zijn koffie en thee selecteert op kwa-
liteit en duurzaamheid. “We streven naar

een andere beleving van koffie en thee,
van het dagelijkse bakkie troost uit ge-
woonte naar een drank waarvan je ge-
niet”, legt Koelemij uit. 
Ketenbeheersing en traceerbaarheid zijn
belangrijke aandachtspunten bij de be-
drijfsvoering. “We houden het hele pro-
ces van inkopen, importeren, mengen,

keuren, produceren, verpakken, marke-
ting en verkoop in eigen hand en weten
exact van welke plantage een product
komt. Alleen zo kunnen we een kwali-
teitsproduct garanderen. We keuren zelf
dagelijks de kwaliteit van onze producten
en bedenken en testen nieuwe smaken

Simon Lévelt houdt het hele proces van inkopen, importeren, mengen, keuren, produceren,
verpakken, marketing en verkoop in eigen hand.

Onze mensen voelen passie voor het
product, weten wat ze willen en
denken net een stapje verder

e beleving van koffie en thee’
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Paula Koelemij, Mirjam den
Hond en Theo Braak van Simon
Lévelt keuren zelf de kwaliteit
van producten en bedenken en
testen nieuwe smaken en mélan-
ges.



vmt | 4 november 2005 | nr 2328

en mélanges. Onze inkopers reizen de
wereld rond op zoek naar nieuwe smaken
en variëteiten. Ze controleren ook of op
de koffieplantages en in de theetuinen de
werkomstandigheden van de arbeiders
voldoen aan onze eisen”, vertelt Koele-
mij, die zelf op het punt staat te vertrek-
ken naar Peru.

Verantwoordelijkheid
“De essentie van goede ketensamenwer-
king is om als brander verantwoordelijk-
heid te nemen voor de productie en oor-
sprong van een product en producenten
medeverantwoordelijkheid te geven voor
de marketing van hun producten”, bena-
drukt ze. “Soms worden we geconfron-
teerd met andere normen en waarden
rond arbeidsomstandigheden, maar dat

is zeker geen struikelblok, eerder een
reden ermee aan de slag te gaan.”
Waar mogelijk werkt Simon Lévelt samen
met lokale boeren om verbeteringen te
realiseren. “Zo hebben we aan kleine kof-
fieboeren in Oeganda droogmatten ver-
strekt zodat ze hun koffie niet meer op de
grond hoeven te drogen. Dat komt de hy-
giëne en kwaliteit van de koffie ten goe-
de, dus ook de prijs die zij voor hun koffie
krijgen en de kwaliteit van het eindpro-
duct in onze winkels. Ook hebben we een
aantal sociale projecten lopen, waaron-

der een schooltje op de theeplantage
Ambootia in het noorden van India”, il-
lustreert de purchase manager. 

Passie
Het bedrijf is de afgelopen tien jaar ge-
staag gegroeid. Koelemij: “Daar zijn wij
trots op. Als je én een specialiteit levert
én aan maatschappelijk verantwoord on-
dernemen (MVO) doet én streeft naar
volledige ketenbeheersing, dan kun je nu
eenmaal niet in drie jaar tijd vijftig win-
kels uit de grond stampen. Voor ons staat
succes voor een stevige formule, trouw
aan je bedrijfsmissie en balans tussen
people, planet en profit. Ons succes heb-
ben we te danken aan de mensen waar-
mee we werken. Die voelen passie voor
het product, weten wat ze willen en den-
ken net een stapje verder dan gebruike-
lijk.”
Zelfs met die instelling is het een uitda-
ging de bedrijfsmissie te realiseren, want
je kunt wel beschikken over een transpa-
rante productieketen, de productie- en
marktomstandigheden heb je niet altijd
in de hand. “Afgelopen week bijvoor-
beeld raasde orkaan Stan over Midden-
Amerika. Daarbij zijn veel mensen, ook
boeren die we kennen, getroffen. De in-
frastructuur is kapot en een deel van de
oogst is verloren gegaan. Wij gaan hen
zeker hulp bieden, vergelijkbaar met on-
ze winkelactie voor de slachtoffers van de
tsunami”, zegt Koelemij.
Het is soms lastig de markt ervan te over-
tuigen dat duurzaamheid belangrijk is,

ook al heeft die zijn prijs. Dat geldt zeker
tijdens de huidige laagconjunctuur. “We
moeten de consument steeds weer blij-
ven vertellen wat het bijzondere is aan
onze producten en hen zo verleiden te
kiezen voor duurzaam geproduceerde en
eerlijke producten.”

Beleving
Simon Lévelt werkt aan een nieuw win-
kelconcept, waarbij duidelijk op de win-
kelvloer wordt gecommuniceerd over
duurzaamheid en de oorsprong van de
producten. “Ter versterking van de pro-
ductbeleving staat boven elke schap
staat een beschrijving van de producent
en de productiemethode. We hebben een
succesvolle pilot lopen in Maastricht en
breiden het concept over een half jaar
geleidelijk uit naar meer winkels. Daar-
naast willen we de komende vijf jaren
doorgroeien naar veertig tot vijftig win-
kels en onderzoeken we de mogelijkhe-
den voor uitbreiding naar buurlanden.”
Ook het winkelassortiment is continu in
ontwikkeling: jaarlijks worden een of
meerdere productlijnen herzien en des-
gewenst uitgebreid.
Volgens Koelemij is MVO nog lang niet
op zijn retour: “Ik verwacht dat de over-
heid de komende jaren MVO blijft stimu-
leren. Dat zie je al aan campagnes als
‘Biologisch, eigenlijk heel logisch’. Afge-
lopen jaar hebben we deelgenomen aan
een onderzoek van het MVO Kenniscen-
trum (voorheen NIDO). Hieraan namen
een kleine twintig grote en kleinere be-
drijven mee, waaronder de Bijenkorf,
ABN-AMRO, Heineken, Agrofair en Wes-
sanen. Bij al deze organisaties staat MVO
hoog op de agenda.” 

Niche
Op de vraag hoe Simon Lévelt zich nog
kan onderscheiden als straks alle concur-
renten aan MVO doen, reageert ze vast-
beraden: “We zijn flexibel en innovatief
genoeg om dan weer te pionieren met
een nieuw traject. De succesvolle realisa-
tie van een niche in een niche in een
niche, daar ligt onze kracht.”
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De succesvolle realisatie van een
niche in een niche in een niche, daar

ligt onze kracht


