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De Frietfabriek 
scoort met verse friet

Ronald Lases maakt bijzondere ommezwaai

VERKEERDE ZUINIGHEID 
WERKT AVERECHTS

Door: Richard Stegers
Beeld: Snackkoerier

De Frietfabriek werd in 
juni 2014 geopend. De 
twee grondleggers zagen 
heil in de verkoop van 

verse friet in een ruime zaak met 
een ambachtelijke uitstraling. Het 
onderscheidende concept sloeg 
weliswaar aan, maar gebrek aan 
horecaervaring brak de eigenaren 
op. 

In juni 2015 begon Ronald Lases (40) aan een nieuw, onzeker 
avontuur. Hij nam De Frietfabriek in Amstelveen over en gaf 
daar zijn vaste baan bij de Rabobank voor op. Na ruim een jaar 
maakt de kersverse ondernemer een positieve balans op. Zijn 
glimlach spreekt boekdelen. ‘Het is hard werken, maar ik vind 
het prachtig. En het loopt als een trein, boven verwachting.’

De gelegenheid kwam al snel te 
koop te staan. Het trok de aandacht 
van Ronald Lases. ‘Ik had het goed 
naar mijn zin bij de Rabobank, 
maar droomde al langer van een ei-
gen onderneming. Mijn voorkeur 
ging uit naar een horecazaak, want 
ik had in het verleden al ervaring 
opgedaan bij een cafetaria, brood-
jeszaak en café. Een ideale combi-
natie met mijn financiële achter-
grond.’ 

Toen De Frietfabriek op zijn pad 

kwam, was de inwoner van Purme-
rend gelijk enthousiast. Hij besloot 
toe te slaan en kocht de zaak voor 
zo’n 2 ton. ‘Zo kwam er een eind 
aan mijn vaste dienstverband bij de 
Rabobank, waar ik ruim zestien 
jaar had gewerkt.’

Basis staat als een huis
‘Veel mensen twijfelden of ik wel de 
juiste keuze maakte. Maar ik zag 
grootse mogelijkheden. De basis 
van De Frietfabriek stond als een 
huis en het was geen afgeleefde 
zaak, integendeel.’ 

Lases veranderde weinig aan de 
look & feel. Hij deed slechts kleine 
aanpassingen. Wel kwam er een 
nieuw kassasysteem en een pinau-
tomaat met contactloos betalen. 
‘Het afrekenen gaat daardoor snel-
ler.’ Daarnaast zorgde de nieuwe 
ondernemer voor voldoende perso-
neel. ‘Je moet in mijn ogen niet 
‘knijpen’ met medewerkers. De fo-
cus moet liggen op kwaliteit en ser-
vice. Verkeerde zuinigheid werkt 
averechts.’ 

Ook geeft hij regelmatig wat weg. 
‘Zo doe ik echt niet moeilijk over een 

Ronald Lases: ‘Ik droomde al langer van een eigen horecazaak.’

gratis extra sausje. Het komt ook 
voor dat mensen nadat ze hebben 
betaald nog iets vergeten zijn te be-
stellen. Ook dan reken ik niets extra. 
Zakelijk misschien niet slim, maar 
het zorgt wel voor klantenbinding.’ 

Onder zijn leiding werd de start-
up volwassen. ‘In een jaar steeg de 
omzet met 26 procent naar 4 ton. 
In 2016 verwacht ik opnieuw een 
stijging van ruim 20 procent. Ge-
middeld doen we 1000 kilo verse 
friet per week, dat lag voorheen op 
600 kilo. En dat zonder reclame te 
maken.’

Verse friet
Het draait bij De Frietfabriek uiter-
aard om verse friet met een am-
bachtelijk karakter. Het zorgt voor 
70 procent van de omzet. Lases be-
trekt de aardappelen van aardap-
pelhandel John van der Kroon. ‘Het 
gaat om speciaal geselecteerde pie-
pers van Nederlandse boeren. Ik 
test de aardappelen zelf, het is van 
groot belang voor de smaak en tex-
tuur. Meestal hebben we bintje of 
Frieslander.’

De aardappelen worden zelf ge-
schild, gewassen en gesneden. Na-
dat ze zijn uitgelekt, worden ze 
voorgebakken en later afgebakken. 
Dat gebeurt iedere dag vers. ‘Daar 
kan en mag je niet mee sjoemelen. 
Wat overblijft gaat weg. We hebben 
een naam hoog te houden.’ Dat 
laatste klopt, klanten komen niet 
alleen uit Amstelveen maar ook uit 
Amsterdam en verder. ‘En 95 pro-
cent van de klanten zien we terug.’

De locatie speelt daarbij ook een 
belangrijke rol, volgens Lases. ‘De 
plek is heel gunstig. We zitten aan 
een doorgaande weg van Amstel-
veen naar Amsterdam in een druk-
ke wijk met ook veel bedrijven. 
Daarnaast zijn de hockeyvelden en 
het Amsterdamse bos op loopaf-
stand.’

De ondernemer ziet de toekomst 
met vertrouwen tegemoet. ‘Ik heb 
de juiste drive gevonden. Het werk 
en het contact met de gasten geeft 
me veel energie. Verder is het mooi 
om al zo snel succesvol te zijn.’ Het 
is geen reden om kalm aan te doen. 
Lases blijft investeren, ook in inno-
vaties. ‘Je moet met de tijd mee om 
het niveau te verhogen. Burgers en 
saté bereiden we nu met een Green 
Egg, dat zorgt voor een lekkere 
grillsmaak. Ook daarmee bieden we 
toegevoegde waarde. Je moet at-
tractief blijven.’ In de zaak is duidelijk te zien dat het hier om verse friet gaat.

UNIEK
Vanaf jaargang 1 heb ik 
een abonnement op  
Snackkoerier. Je vindt er 
de nieuwste trends en van 
alles over collega’s en le-
veranciers. Kortom, ik 
pluis hem nog steeds iede-
re keer helemaal uit.
Er is alleen één ding dat 
constant terugkomt en 
waarvan ik denk: zou het 
echt? De ondernemers met 
hun zogenaamde unieke 
producten. Natuurlijk heb-
ben wij allemaal onze ei-
gen unieke producten.  
Natuurlijk hebben wij alle-
maal klanten die nou juist 
die snack of saus helemaal 
geweldig vinden.
Maar als ik dan lees dat er 
mensen zijn die van heinde 
en ver naar een plaats toe-
komen om een zelfge-
maakte bal gehakt te ko-
men eten, denk ik: dat zal 
wel.
Als ik een dag de markt in 
Rotterdam bezoek (circa 
45 km vanaf Oostvoorne) 
haal ik daar steevast een 
loempia bij één en dezelfde 
kraam. Daar zeg ik dan te-
gen de eigenaar dat ik 
vanuit Oostvoorne bij hem 
die loempia kom eten om-
dat hij zo vreselijk lekker 
is. Wat ik erbij vergeet te 
vertellen, is dat ik daar 
ook ben om mijn verse vis 
en groenten te halen.
Volgens mij is het met al 
die verhalen over die unie-
ke producten ook zo. Ie-
mand die toevallig op va-
kantie is in Lutjebroek en  
daar een zelfgemaakte 
Lutjebroeker paprikabol 
bestelt, zegt dan dat hij 
van heel ver komt om deze 
te eten. 
Dat wil niet zeggen dat ik 
al die unieke dingen onzin 
vind, juist niet zelfs. Het is 
absoluut super dat wij zul-
ke creatieve ondernemers 
zijn. Maar ga nou niet den-
ken dat mensen 25 kilo-
meter omrijden om uw 
hapje te eten.
O ja, als u op de grote 
dinsdagmarkt van Rotter-
dam komt, moet u wel echt 
die loempia gaan eten. Hij 
is super. 
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