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Sinds: 2009.                        
Maakt/levert: Ambachtelijk beschuit en crackers.
Startkapitaal: €345.000 excl. pand.
Aantal werknemers: 10.
Grootste valkuil: Potentiële afnemers die zeggen voor 
kwaliteit te gaan maar eigenlijk alleen naar de prijs 
kijken. Ze willen A-kwaliteit voor een C-prijs.  
Advies aan aspirant eigen-bazen: Neem nooit  
genoegen met een eerste “nee”.
Werkweek (aantal uur): 50-70 per week.

Naam: Ribbink’s Specialiteiten Bakkerij 

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.

Mark Ribbink (26) is eigenaar van een bakkerij in Apeldoorn 
die ambachtelijke beschuiten en crackers produceert. Het 
verhaal van Ribbink’s Specialiteitenbakkerij.

Een carrière als manager in de horeca lag in het verschiet. 
Althans, dat dacht Mark Ribbink tegen het einde van zijn studie 
hospitalitymanagement aan de Saxionhogeschool. Maar het 
liep anders. Hij trad in de voetsporen van zijn vader die al 
decennialang bij Bakkerij Van der Wal-Jolink in Apeldoorn 
werkt. “Bij Van der Wal-Jolink produceerden ze ambachtelijke 
beschuiten voor bakkerijen. De vraag hiernaar nam steeds ver-
der toe, terwijl het bedrijf al twee volle dagen alleen maar 
beschuit maakte. De bakkerij produceert ook nog 170 andere 
producten, nog meer capaciteit voor beschuit reserveren werd 
gewoon te veel”, herinnert Ribbink zich. Hij rook zijn kans om 
als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. “Als afstudeer-
scriptie deed ik een haalbaarheidsstudie. Toen het opzetten van 
een beschuitbakkerij haalbaar bleek, maakte ik een business-
plan.” 

Lange adem
Na overleg met Pa Ribbink en eigenaar Peter van der Wal, kreeg 
Ribbink de mogelijkheid om binnen de muren van Van der Wal-
Jolink zijn eigen beschuit te produceren. Aan het einde van de 
productiedag zo rond 14.00 uur, gingen Ribbink en zijn team 
aan de slag. Intussen was de ondernemer ook druk bezig om 
geld bijeen te harken voor een eigen pand. En dat was een 
kwestie van de lange adem. “Ik was toen 24 jaar en de economi-
sche crisis was op zijn hoogtepunt. Erg happig waren de banken 
niet. Na een jaar kwamen we eruit omdat ik drie externe finan-
ciers kon vinden.” Zijn vader en Peter van der Wal die kennis 
heeft van voedingsmiddelentechnologie, hebben Mark gehol-
pen met het opzetten van de bakkerij. 

E-nummervrij beschuit
Ribbink’s Specialiteiten Bakkerij produceert 7.000 rollen 
ambachtelijk beschuit per week en sinds een paar maanden 
ook een kleine hoeveelheid crackers. Inmiddels zijn er dertien 
afnemers van beschuit en drie van de crackers. De grootste 
innovatie is het E-nummervrije beschuit. Intussen bestaat er bij 
de crackers ook een E-nummervrije variant. “Iedereen achtte 
het onmogelijk om de beschuitgelei, een grondstof met E-num-
mer, te vervangen. Maar het is ons toch gelukt.” 
Omdat het vervaardigen van de beschuiten en crackers nog 
goeddeels handwerk is en clean label toegevoegde waarde 
biedt, ligt de prijs ook een stuk hoger dan bij fabrieksbeschuit. 
Dit maakt het vinden van afnemers extra lastig. “Het valt me 
tegen hoe lang het duurt voor je omzet binnenhaalt. Ik krijg van 
veel potentiële klanten te horen hoe ik er met kop en schouders 
bovenuit steek, maar ze laten je vallen omdat je te duur bent.” 
Ribbinks ambachtelijke producten liggen bij de warme bakkers 
en bij PLUS onder het GIJS-merk. Ook lopen er gesprekken met 
een potentieel grote afnemer. “Als we die binnenhalen, groeit 
de productie naar zo’n 9.000 rollen per week en dan zijn we 
hard op weg naar winstgevendheid.” 

Mensen & Loopbaan
Eigen Baas

Maurice de Jong
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