
Roy Engelen, een nieuwe ondernemer op het Van 
Foreestplein! 
 
Ach ja, het Van Foreestplein. Nostalgie voor mij, geboren Delvenaar. Vanaf de flat 
aan de Storklaan was Snackbar Centrum-West ruim 25 jaar onze snackbar. Zoals 
meer fijne adressen in de wijk. De moorkoppen van Stoffer, brood bij V.d. Akker of 
een Lekkerbek bij de viswagen op vrijdag, pal naast de snackbar.  
 
Van de bruine, houten snackcar, naar vaste cabin; tot 1993 kwam ik er zowat 
wekelijks. Inmiddels woon ik al 17 jaar in de Buitenhof. Mijn beste maatje, Jeroen de 
Bruin van Jumbo Vrijheidslaan, vertelde een aantal maanden geleden dat eigenaar 
Peter het na 52 jaar mooi geweest vond en de zaak wilde verkopen.  
 
Als ondernemer, maar ook als verbinder en coach, wil Jeroen bijdragen aan het 
realiseren van de droom van een ondernemer in spé: Roy Engelen. Medio juli 
opende Verhage Van Foreestplein haar deuren. Een mooie reden om terug te gaan 
naar m’n vroegere buurt en Roy te leren kennen.  
 
Ik tref hem op een zonnige en hete woensdagmiddag, breed lachend, aan in de 
moderne en smetteloze zaak. Mèt airco! “Ik kom zo! Even m’n collega verbinden.” 
Die laatste zit met een zakdoek om z’n vinger aan een tafeltje. “Verse uien snijden 
voor de Bereklauw ging niet helemaal goed.” Snel plakt Roy een pleister, regelt voor 
mij een colaatje en schuift, op 1,5 m, aan. 
 
Zijn enthousiasme en openheid vallen gelijk op. Hier zit iemand voor me met passie 
en drive. “Wie ís Roy?” 
 
“Nou, ik ben 28. Geboren aan het Lentepad in Delft. Later heb ik lang in Den Hoorn 
gewoond en inmiddels woon ik met partner Bregje in Nootdorp. Na de Freinetschool 
heb ik op het Grotius College mijn Bakkersdiploma behaald. Al heel jong liep ik stage 
bij Stoffer, nu de overbuurman. Ik heb bij meerdere bakkerijen gewerkt, zoals 
Rodenrijs, Aad de Groot en Holtkamp. Daarna heb ik 7 jaar heb ik bij een gave 
bakker in Rotterdam gewerkt, Koekela. De laatste 2 jaar gaf ik hier ook leiding.”  
 
“En nu van bakkerij naar een Verhage. Heb je altijd de horeca in gewild?” 
 
“Eigenlijk niet eens. Ik had wel altijd de droom van een eigen zaak. En gastvrijheid 
naar klanten. Hoewel het lekker ging bij Koekela, wil je soms toch meer. Bregje 
moedigde me hierin gelukkig wel aan. “Misschien moet je ook eens wat anders”, zei 
ze. ”Haar ouders zijn goed bevriend met Jeroen. Op die manier wist hij van mijn 
bestaan en dromen. Hij had gave ideeën over het Van Foreestplein. In mij zag hij 
hiervoor de juiste ondernemer.” 
 
“Dat zal vast niet “even” zo gelopen zijn?” 
 
“Nee, natuurlijk niet. Een typische snackbar trok me ook eigenlijk niet. Toen Jeroen 
het over een Verhage had, werd ik nieuwsgierig. Maar ik wilde er eerst meer van 
weten. Een oud Jumbo-medewerker van Jeroen, Wil Boomkes, heeft al 10 jaar een 
Verhage in Gouda. Ik ben bij haar en haar zoon Ronaldo gaan kijken en praten. 
“Hoe hebben jullie het gedaan, wat is jullie visie?” Ik werd al snel enthousiast over het 
hele concept. Een frisse zaak, met meer dan snacks en waar je ook nog eens graag 



gaat zitten om te eten. De klantenpopulatie is breed, mensen komen ook voor 
koffie, broodjes, tosti’s en salades. Zo heb je de hele dag aanloop en ben je echt 
met gasten bezig. Ik ben ook naar de Verhage in Leidschenveen geweest. Die is vrij 
nieuw en helemaal ingericht naar de laatste uitstraling en formule. Errug mooi!” 
 

 
 
 



 
 
“En toen de volgende stap?” 
 
“Ja, dat was nog wel een dingetje. Maar je moet beginnen met iets ècht te willen! 
Afijn, ik ben positief bij Jeroen teruggekomen en heb het uitgebreid met Bregje, mijn 
ouders en een aantal ooms besproken, van wie er één zelf een lunchroom heeft in 
Den Haag. Iedereen was positief. Toen kwam er een best spannend moment. Het 
motivatiegesprek met Tom Bijl en Wesley Fok, algemeen- en franchisedirecteur van 
Verhage. Zij moesten het natuurlijk wel zien zitten met mij. En dàt zagen ze gelukkig!” 
 
“En je hebt koud handtekeningen gezet en er is Corona?” 
 
“Heftig, ja. Eind februari zeg ik m’n baan op bij Koekela en krap een week later 
hebben we dit. En toen moest ik nog beginnen…  M’n trainingen op het 
hoofdkantoor werden natuurlijk uitgesteld. Gelukkig kon ik Coronaproof inwerken bij 
Verhage in Nieuwerkerk aan den IJssel. En ik ben goed begeleid door het team van 
Verhage. Ook tijdens de verbouwing van het pand naar de nieuwe Verhage. Zo 
stonden Tom en Wesley vlak voor de opening tot laat in de avond nog een airco te 
monteren. Niks was te veel. Dat familiegevoel is echt fijn.” 
 
“Je bent nu een kleine maand open. Hoe spannend is je eigen zaak?” 
 
“In het begin is het heel onwerkelijk. Bij het inwerken ben je onderdeel van. Maar 
opeens sta je meer dan fulltime in de zaak en moet je alles zelf regelen en 
coördineren. Maar dan realiseer je je dat het echt jóuw bedrijf is!” 
 
“Hoe loopt het tot nu?” 
 
“Het gaat heel goed. Boven verwachting eigenlijk. Tom zegt ook dat de omzet voor 
een startende Verhage hoog is. Omdat de vestiging niet heel groot is, zie ik al wel 
verbeteringen in efficiency. Maar daarvoor is wel meer ruimte nodig.”  
 
“Is het al druk?” 
 
“Ik mag niet klagen, denk ik. De hele dag door is er aanloop. Ik heb al meerdere 
vaste gasten die dagelijks komen lunchen of koffie komen drinken op het terras. 
Tussen de middag zijn we aardig goed bezocht, maar de grootste drukte tot nu toe 
lijkt tussen vijf en acht uur ’s-avonds te zijn. Omdat het, sinds de opening op 14 juli, 
eigenlijk alleen nog maar heet geweest is, ben ik vooral benieuwd hoe het na de 
hittegolf zal zijn.” 
 
“Hoe loopt je streven naar gastvrijheid?” 
 
“Dat gaat erg leuk. Maar het is ook een uitdaging. Er heeft hier ruim 50 jaar een 
snackbar gezeten van dezelfde eigenaar. Met ongeveer hetzelfde aanbod. De hele 
wijk is daarop ingesteld. Die zien nu vooral een andere naam op ‘hun’ snackbar 
staan. Dus bestellen ze wat ze al jaren gewend zijn. Maar een Verhage is géén 
snackbar. We hebben bekende snacks, maar vooral ook eens andere producten. 
Verhage heeft succes met uitbreiding naast snacks: lekkere en voordelige 
maaltijden, koffie, broodjes en salades. Alles vers, alles van goede kwaliteit. Afhalen 



kan nog steeds, maar je kunt hier juist prima zitten om te eten. Dat moet de wijk nog 
leren kennen. Die onwetendheid is ook een enorme kans. We moeten laten zien wat 
we toevoegen aan de wijk. Bewoners die juist nooit of zelden bij de snackbar 
kwamen, ervaren hier het assortiment wat ze toen misten. Dat kost tijd, maar begint 
al positief te landen.” 
 
“Wat anders: je gaat bijna vader worden maar moet keihard werken. Hoe voelt dit?” 
 
“Het is veel. En veel tegelijk. We zijn ook nog verhuisd naar Nootdorp. Je wordt maar 
één keer voor het eerst vader. Daar hoort een heel proces bij. Van sommige dingen 
heb ik helaas te weinig meegekregen. De babykamer uitzoeken en inrichten 
bijvoorbeeld. Veel zaken heeft Bregje alleen moeten regelen. Ook al weet ik dat ze 
er begrip voor heeft, dat knaagt wel. Maar er is gewoon even niks aan te doen.” 
 
“Is er eigenlijk nog tijd naast zaak en familie?” 
 
“Nee, nu echt niet. Ik voetbalde vroeger veel. Bij Vitesse Delft, DHL en s.v. Den Hoorn. 
Door school en werk werd dit eerder al minder. Maar het heeft me een groot en 
gezellig netwerk opgeleverd. Veel bekenden en vrienden komen hier al langs.”  
 
“Ook het lekker de stad ingaan met vrienden en feestjes zijn dingen die minder 
geworden zijn. Het is een keuze. En daar moet je dan vol voor gaan.” 
 
“Maar je krijgt binnen Verhage een hoop terug. Pas had ik de bruiloft van een 
vriend. Mijn franchise-opstartcoach Ruben heeft geregeld dat ik er toch bij kon zijn. 
Andere Verhage-vestigingen in de regio helpen je. Het familiegevoel dat Verhage 
me geeft, is heel fijn.”  
 
“Het is mooi om je zo te horen over je passie, Roy. Je komt oprecht en gedreven 
over. Heb jij nog verdere dromen?” 
 
“Pfoeh. Kijk, deze kans was al bijzonder. Als ik geen Verhage had kunnen starten, 
dan had ik mezelf waarschijnlijk verder omhoog willen werken bij Koekela. Een eigen 
zaak is al boven verwachting. Daar wil ik dus eerst een succes van maken.” 
 
“En verder…, tja, eigenlijk moet een Verhage nog meer kunnen bieden dan ik nu al 
kan. Maar daar is ruimte voor nodig. Meer zitplaatsen, een ruimere keuken, betere 
opslag enzovoorts. Als ik hier nou eens een heel nieuw pand zou kunnen neerzetten. 
Zoiets als in Leidschenveen. Dat geeft ook de wijk een nog positievere uitstraling!” 
 
“Haha, en als het echt lekker loopt, zou een 2e zaak in Delft me wel wat lijken. Maar 
dan zijn we waarschijnlijk echt wel een aantal jaren verder. Voor nu wil ik met mijn 
Verhage iets moois geven aan het Van Foreestplein en de buurt.” 
 
 


