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Leo is begonnen als ondernemer in de dierhouderij. Leo heeft zich op zowel ondernemersniveau als
op bestuurdersniveau ontwikkelt tot een specialist op dit vakgebied. Hij heeft meerdere bestuurlijke
en adviserende functies bekleed onder andere als voorzitter van het regio bestuur NVV, Landelijk
bestuurslid NVV, Dagelijks bestuurslid NVV en is oprichter van het mestverwerkingsbedrijf MIACO.
Daarnaast heeft Leo deelgenomen in diverse commissies van het Productschap Vee en Vlees, de Task
Force Antibiotica Resistentie en de Stichting Geborgde Dierenarts. Leo heeft een uitgebreid netwerk
binnen het Ministerie van Economische Zaken(met name de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland), de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit en de Stichting Diergeneesmiddelen
Autoriteit.
Als ondernemer weet Leo kansen te benutten en daarmee zowel nationale als internationale projecten
tot een succes te brengen mede door zijn vastberadenheid en parate dossierkennis van de agrarischeen veterinaire branche. Door zijn geruime ervaring als ondernemer en onderhandelaar is Leo bedreven
in het begeleiden van diverse succesvolle bedrijfsacquisities in de dierhouderij en de veterinaire sector.
Hij is daarmee een waardevolle aanwinst voor de Vennootschap. Bovendien is Leo troubleshooter
juridische kwesties en incassozaken voor de ondernemingen binnen de Vennootschap. Leo is
gecertificeerd Lead Auditor 9001/2015 op het gebied van kwaliteitssystemen en certificeringen en
ondersteunt diverse bedrijven bij de uitvoering van kwaliteitssystemen en certificeringen. Hij is
daarnaast nauw betrokken bij het ontwikkelen en beheren van databanken, waaronder door het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen databanken. Hij heeft jarenlange ervaring
in het managen van diverse bedrijven op het gebied van audits en certificeringen onder de NEN ISO
1020 en NEN ISO 17065 normeringen en is hiervoor geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Ook
is Leo gecertificeerd als Level 1 Thermograaf, waarmee hij zijn kennis en ervaring in energieoplossingen
en de certificering van energiesystemen verder uitgebreid. Leo is een open persoonlijkheid met een
sterke ondernemersdrive. Hij heeft een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel voor de
ondernemingen binnen de Vennootschap en weet de werknemers binnen de ondernemingen van de
Vennootschap te inspireren en te motiveren. Leo is getrouwd met Anja en heeft een zoon en een
dochter. Zijn echtgenote heeft een eigen onderneming in de kledingbranche. In zijn vrije tijd houdt Leo
van natuurwandelingen en spendeert hij veel tijd met zijn dieren

