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De missie van  
RonalD BakkeR 
Bij Bagels & Beans schreeuwen ze niet 
van de daken dat ze zo biologisch en 
duurzaam bezig zijn. Dat is gewoon on-
derdeel van hun DNA. Net als hun mis-
sie: mensen gelukkiger laten vertrekken 
dan dat ze binnenkwamen. Zo maakt 
Bagels & Beans de wereld een heel klein 
beetje mooier.

tekst  Dorien Dijkhuis
Foto’s Ron Offermans

Ronald BakkeR: 
“Wij schReeuWen niet van de 
daken dat We duuRzaam zijn, 
We zijn het geWoon.”
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D
e vestiging in de Leidse 
Maarsmansteeg zal altijd 
speciaal voor hem blij-
ven. Het was één van 

de eerste zaken van de keten en hij 
woonde er een tijdje boven. Inmid-
dels heeft Bagels & Beans 45 vesti-
gingen. Had je Ronald Bakker dat 
twintig jaar geleden verteld, dan had 
hij hartelijk gelachen. Hij? Welnee! 
Hij zou doorbreken als muzikant. Hij 
speelde gitaar in een band en dat ging 
behoorlijk goed. toch beschikte het 
lot anders. Hij was niet getalenteerd 
genoeg om het helemaal te maken 
in de muziekwereld. Daarnaast deed 
het lot de grootste duit in het zakje. 
Want in de tijd dat hij besloot dat die 
muziekcarrière er niet in zat, liep hij 
de vrouw van zijn dromen tegen het 
lijf: Ninande. Ze was het waardoor 
Ronald Bakker de horeca inrolde. Zij 
had een horecabedrijf en hij hielp er 
af en toe mee. Later kochten ze samen 
een restaurant. Aangezien de kok 
ontslag nam en ze geen geld hadden 
voor een nieuwe, besloot Ronald zelf 
maar achter de pannen te gaan staan. 
Daar bleek dat er diep in hem een kok 
verscholen zat.

rock-‘n-roll
Howard, de Praagse Rattler die hij elf 
jaar geleden zelf per vliegtuig in Praag 
ging ophalen, ligt op zijn schoot te sla-
pen. Hij schrikt even als de serveerster 
twee grote Green stress-producten 
met active greens op tafel zet: een mix 
van sinaasappel, wortel en gember 
met een schaaltje groen poeder 
ernaast van tarwegras en vitamines. 
Wat hem betreft de lekkerste shake bij 
Bagels & Beans. en hij kan het weten, 
want hij heeft de combinaties al-
lemaal zo’n beetje zelf bedacht. Green 
stress is lekker en ook supergezond. 
“Het ontzuurt je bloed”, zegt Bakker. 
“Ik was een periode veel te zwaar en  
wilde mijn leefpatroon doorbreken. 
Mede door de active greens ben ik 
behoorlijk wat kilo’s kwijtgeraakt. In 
sommige vestigingen testen we nu 
een sap van tarwegras. Daar maken 
we ‘grasspresso’ van. Dat is ook heel 
lekker en gezond.”
Als muzikant nam hij het niet zo 
nauw met zijn gezondheid. Het leven 
was rock -’n- roll. Maar destijds, op 
zijn 34ste, begon hij er steeds meer 

over na te denken en erover te lezen. 
tegelijkertijd leerde hij al kokend 
steeds meer over de producten waar-
mee hij werkte. “We deden steeds 
vaker direct zaken met leveranciers. 
Het respect waarmee fabrikanten, 
boeren en tuinders met hun produc-
ten omgingen en de herkomst ervan, 
dat vond ik inspirerend.” In die tijd 
werd achteraf gezien eigenlijk al het 
zaadje voor Bagels & Beans geplant.

Oase van rust
Van het een kwam het ander. toen 
iemand hun restaurant in Frank-
rijk wilde overnemen, gingen ze 
nadenken: wilden ze dit hun hele 
leven blijven doen? Bakker: “Zo werd 
geleidelijk het idee voor Bagels & 
Beans geboren. We werden steeds 
enthousiaster. onze droom was een 
keten op te zetten van zaken waar je 
even een kop koffie kunt drinken met 
een lekker broodje erbij, maar waar 

je je bestelling ook kunt meenemen als 
je geen tijd hebt om te gaan zitten. In 
ieder geval een oase van rust. een plek 
waar je gelukkiger weggaat dan dat je 
binnenkwam.”
In 1994 verkochten ze het restaurant 
in Frankrijk én dat in Nederland; een 
jaar later openden ze het eerste filiaal 
van Bagels & Beans op de Ferdinand 
Bolstraat in Amsterdam. In de beginja-
ren haalde hij meel van een molenaar 
in de buurt en kaas van een boerin om 
de hoek. Ronald bereidde alles zelf in 
de keuken van hun doorzonhuurwo-
ning in Almere. Het huis rook altijd 
naar cream cheese en muffins. totdat 
Ninande de zooi zat was. Ze huurden 
een productieruimte. Later, toen dat 
niet meer te combineren viel met de 
uitbreiding van het concept, begonnen 
ze zelf een groothandel en besteedden 
ze de productie uit. Dat had het einde 
kunnen betekenen van de betrokken-
heid bij hun leveranciers. Maar dat is 

‘bagels & beans 
moet een oase  
van rust zijn’
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absoluut niet het geval.
Bakker: “Ik vind het heel belangrijk 
om de herkomst van mijn producten 
en mijn leveranciers te kennen. Het 
maakt het werken ook leuk. Zonder 
die nauwe samenwerking met die 
leveranciers had ik het denk ik geen 
vijftien jaar volgehouden.” 

Containerbegrip
De ham komt van Limburgse Livar-
varkens die lekker hebben kunnen 
wroeten in de modder, want bio-in-
dustrie staat ze bij Bagels & Beans niet 
aan. over de tonijn heeft hij contact 
gehad met Greenpeace, want er was 
veel over te doen. Nu gebruiken ze en-
kel nog lijngevangen skipjacktonijn, 
de enige soort die niet met uitsterven 
bedreigd wordt. De MsC-gecertifi-

ceerde zalm koopt hij in bij Fishes. 
De cacao voor de chocolademelk is 
biologisch en fairtrade. De koffie van 
de plantage van de familie Janson in 
Panama natuurlijk ook. Die investeert 
onder andere in onderwijs voor werk-
nemers en hun kinderen. Niet alle 
producten van Bagels & Beans zijn 
zijn biologisch, maar zoveel mogelijk 
wel. Dat is al zo vanaf het begin.
“Nu is duurzaamheid een contai-
nerbegrip geworden”, zegt Ronald 
Bakker. “en een marketingterm. Wij 
schreeuwen liever niet van de daken 
dat we duurzaam en biologisch bezig 
zijn. We doen het tussen de regels 
door. Het is voor onze bedrijfsvoering 
een vanzelfsprekendheid om zoveel 
mogelijk met natuurlijke producten 
te werken. en om met mensen samen 

te werken die transparant zijn over 
hun bedrijf.”

Mooiere wereld
soms mist hij het wel om een eigen 
zaak te hebben en direct met de 
gasten bezig te zijn. Maar het is niet 
meer te combineren. Hij is nu al ze-
ven dagen per week aan het werk. en 
bovendien: groeien vindt hij ook een 
uitdaging. Al weet hij ook wel dat die 
groei een keer ophoudt. Je moet im-
mers niet doodgegooid worden met 
Bagels & Beans. Het moet exclusief 
blijven. Afgelopen jaar opende het 
eerste filiaal in Duitsland, dus voorlo-
pig heeft hij zijn handen ook vol aan 
de Duitse markt.
twee mannen in pak verlaten de zaak 
met twee dampende bekers koffie. Ze 
glimlachen in het voorbijgaan. Wat 
Ronald Bakker betreft is de missie ge-
slaagd. “We willen dat mensen blijer 
naar buiten gaan dan dat ze binnen- 
kwamen. om zo de wereld een heel 
klein beetje mooier te maken. Ik ge-
loof daar heel sterk in. Als jij iemand 
een lach schenkt, geeft hij die lach 
weer door aan een ander. Dat geldt 
op alle niveaus: als ik iemand goed 
behandel, behandelt diegene mij ook 
goed. of het nu gaat om mijn naas-
ten, mijn leveranciers, de mensen die 
ik op straat tegenkom, mijn gasten, 
mijn medewerkers of mijn franchise-
nemers. Liefde is iets universeels. Het 
werkt overal.”

‘We Willen 
dat mensen 
BlijeR naaR 
Buiten gaan 
dan dat ze 
Binnen kWa-
men. om zo de 
WeReld een 
heel klein 
Beetje mooieR 
te maken’

vooR de ge-
zonde shakes 
van Bagels & 
Beans WoR-
den heel veel 
sinaasappe-
len gepeRst.


