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Beste lezer,

Vol trots presenteer ik ons eerste nummer van Waardevol. Het magazine waarin we terugkijken op onze 
hoogtepunten en we onze bijzondere medewerkers in het zonnetje zetten, omdat Frittella 10 jaar bestaat! Hoewel, 
eigenlijk zijn we al veel langer bezig voor onze doelgroep. Al in 2009 ging ik met mijn broer Roeland de uitdaging 
aan om mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten. Eerst bij diverse 
webshops, later ook met onze zus Saskia bij ons inpakcentrum en onze Frittella-restaurants.

De rode lijn in die geschiedenis is ons geloof in de waarde van onze medewerkers. Ze zijn waardevol omdat 
ze net als iedereen een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, ondanks dat ze daarbij soms wat extra 
begeleiding nodig hebben. Om die reden is de titel van ons magazine ‘Waardevol’. Zo laten we zien wat al onze 
250 werknemers uit alle lagen van de samenleving kunnen en hoe dat ons inpakcentrum en onze restaurants 
bijzonder maakt. 

In dit eerste nummer lees je eerst over ons jubileum. We vertellen hoe het allemaal begon en we geven een 
podium aan zeven medewerkers die al 10 jaar bij ons werken. Vervolgens lees je meer over onze restaurants, 
foodtruck en inpakcentrum, waarna we verder uitleggen hoe werk en begeleiding bij Combigoods eruitziet. 

We bedanken al onze partners, de gemeenten waarmee we samen hebben gewerkt en natuurlijk onze gasten die 
10 jaar Frittella hebben mogelijk gemaakt. Op naar het volgende jubileum en veel leesplezier!

Christiaan van Engen
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We vieren in dit magazine 
het 10-jarig bestaan van ons 
Frittella-concept, maar onze 
geschiedenis gaat eigenlijk nog 
iets verder terug. Naar 2009 om 
precies te zijn. In die tijd was de 
werkloosheid bijzonder hoog 
en er bestonden nog weinig 
leerwerkbedrijven. Christiaan, die 
toen al een aantal jaar werkte 
als jobcoach, zag die situatie 
als kans om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan 
een duurzame baan te helpen 
en zodoende de werkloosheid te 
verminderen. 

Samen met broer Roeland, een 
bedrijfseconoom, werkte hij 
het plan verder uit. Dat was 
aanvankelijk nog wel lastig. 
Mensen met een beperking en/
of afstand tot de arbeidsmarkt 
werden destijds allemaal binnen 
de sociale werkplaatsen van de 
gemeente aan het werk gezet. 
De inzet van deze doelgroep bij 
bedrijven was ongebruikelijk. 
Christiaan en Roeland hebben 
toen flink gelobbyd, waarna 
de directeur van de sociale 
werkvoorziening overstag 
ging. We konden maar liefst 
50 medewerkers van de sociale 
werkplaats overnemen!

Met deze medewerkers maakten 
we onze start met diverse 
webshops. Onder de naam 

Combigoods verkochten we een 
brede set aan producten, waarbij 
onze medewerkers het proces 
zoveel mogelijk beheerden: 
van website-onderhoud tot 
het inpakken van producten. 
Dit was een groot succes. We 
kregen steeds meer personeel, 
waardoor we een nieuwe service 
konden starten, namelijk een 
autopoetsbedrijf.

Het bleek echter te complex 
om auto’s te poetsen en 
tegelijkertijd de webshops te 
runnen. Vooral door het hoge 
aantal retourzendingen van 
de webshops konden we onze 
werkzaamheden niet meer 
bijbenen. Christiaan en Roeland 
hebben toen de keuze gemaakt 
om Combigoods primair te 
richten op inpakwerk, omdat 
dit met onze doelgroep het 
makkelijkst te organiseren was. 

Dat inpakwerk doen we vandaag 
de dag nog steeds. In 2011 zijn 
we verhuisd naar onze huidige 
locatie aan de Ketelweg en we 
krijgen de gekste opdrachten. Zo 
hebben we weleens in het ge-
heim ’s nachts cd’s van de Voice 
of Holland ingepakt. We doen 
ook veel werk voor bekende mer-
ken, zoals Kruidvat en Action, en 
we verrichten internationale klus-
sen, bijvoorbeeld het inpakken 
van stroopwafels voor Amerika.

Toen werden we in 2012 
benaderd door de gemeente met 
de vraag of we in Papendrecht 
misschien een pannenkoekenhuis 
wilden starten. Dat was een 
interessante kans! Christiaans 
en Roelands zus Saskia is toen 
mede-eigenaar geworden van 
het bedrijf om de horecatak in 
goede banen te leiden. Zij heeft 
de hbo-opleiding Social work 
gevolgd, wat mooi aansluit op 
de begeleiding van de doelgroep. 
10 jaar later hebben we vier 
Frittella-locaties en restaurant De 
Wensboom. Hoe we dat voor 
elkaar hebben gekregen, lees je 
verderop in dit nummer bij de 
beschrijvingen van de locaties.

Met ons inpakcentrum en de 
restaurants blijven we ons 
inzetten voor de kwetsbaren op 
de arbeidsmarkt. We hebben 
de doelgroep uitgebreid met 
onder andere Wajongeren en 
beschutte medewerkers. Ook 
bieden we dagbestedingsplekken. 
Ondertussen hebben we te 
maken met steeds ingewikkeldere 
regelgeving en bezuinigingen, 
maar dat weerhoudt ons er niet 
van alles eruit te halen voor onze 
doelgroep. Wie weet hoe mooi 
de komende 10 jaren worden!

10 jaar Frittella
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10 jaar 
in dienst!

“Ik leer nieuwe medewerkers de 
kneepjes van het vak. Anderen dingen 
aanleren vind ik het allerleukste. 
Vooral om de groei te zien bij een 
nieuwe medewerker.”

“Ik heb geholpen met het opbouwen 
van Frittella. Toen bedachten we ook 
het logo: een chef. Dat past bij het 
pannenkoekenhuis. Het logo heb ik 
zelf ontworpen.”

“Ik vind het leuk dat ik verschillende 
opdrachten krijg. De moertjes en 
boutjes van Triofast vind ik het 
allerleukste, want ik krijg dan veel 
verantwoordelijkheid.”

“In het begin durfde ik niemand aan te 
spreken, maar nu durf ik op mensen 
af te stappen. Ik praat wat meer, ook 
in de pauzes. Als ik iets niet leuk vind, 
dan zeg ik dat gewoon.”

“Ik heb een paar collega’s waarmee ik 
kan lachen. Daarbij rij ik vaak op de 
heftruck, dat is mijn ding. Dat vind ik 
supermooi om te doen.”

“Ik kan eigenlijk bij alle vestigingen 
werken, want ik kan goed opschieten 
met collega’s. Mijn beste vrienden 
heb ik hier ontmoet.”

“Ik heb hier veel vrienden gemaakt. 
Ik kan het ook met alle managers heel 
goed vinden. Ik zou het leuk vinden 
als al mijn ex-managers langskomen 
om te vieren dat ik 10 jaar in dienst 
ben bij Frittella.”

Esmeralda Joosten
Frittella Gorinchem | 11 jaar in dienst

Iskander Hoon
Het Inpakcentrum | 12 jaar in dienst

Niels Huijzer
Het Inpakcentrum  | 10 jaar in dienst

Frederike Kranendonk
Frittella Papendrecht | 10 jaar in dienst

Arie Scheurwater
Het Inpakcentrum | 10 jaar in dienst

Daniël Stoker
Frittella Papendrecht | 11 jaar in dienst

Suzanne Kornet 
Frittella Papendrecht 10 jaar in dienst
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Agenda 2023
Ontbijtactie 
2e paasdag maandag 10 april
Bestel via onze website.

Foodtruck 
Foodtruck op de 
Koningsdagmarkt in Etten-Leur 
donderdag 27 april.

Receptie 
Receptie 10-jarig jubileum Frittella ’t 
Golfje Rockanje 2 juni.

Foodtruck 
Foodtruck op de vestingdagen 
in Hellevoetsluis.

Feestweek
Live muziek op ons 
terras in Rockanje.

10
APRIL 2023

27
APRIL 2023

02
JUNI 2023

18
AUGUSTUS 2023

22
AUGUSTUS 2023 Kijk voor de volledige en actuele 

agenda op onze website.
www.pannenkoekenhuisfrittella.nl
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PANNENKOEKEN

PIZZA

LUNCH ACTIE

Jubileum acties

Frittella Acties

DINER ACTIE
2 PORTIES
PANCAKES 
NAAR KEUZE 

geldig t/m 16:00 uur

10.10.0000
2 PORTIES VOOR

7.7.5050

9.9.5050

Heerlijke

Heerlijke

Heerlijke

HOLLANDSE 
PANNENKOEK 
+ DESSERT

KOFFIE ACTIE

GRATIS 
TRAKTATIE 
BIJ DE KOFFIE
OF ANDERE WARME DRANK

geldig t/m 16:00 uur

10.10.0000
SAMEN VOOR

70 SOORTEN

PANNENKOEKEN

KEUZE UIT

Actievoorwaarden
Bovenstaande acties zijn dagelijks geldig van 
6 t/m 31 maart 2023 in alle Frittella vestigingen 
(Papendrecht, Gorinchem, Rockanje en Etten-Leur)

10 
JAAR!

per stuk

keuze uit 
65 soorten

per stuk

Elke maandag & dinsdag in Papendrecht
Elke dinsdag & woensdag in Gorinchem
Elke dinsdag & woensdag in Etten-Leur

Elke dinsdag vanaf 12.00 uur in Rockanje

Elke zaterdag tot 17.00 uur

HOLLANDSE HOLLANDSE 
PANNENKOEKENPANNENKOEKEN

PIZZA’SPIZZA’S

ACTIE

ACTIE

APPELFLAPPEN

GRATISGRATIS
APPELFLAPAPPELFLAP
UIT EIGEN BAKKERIJ

Bij elke eerste kop koffie, thee of warme 
chocolademelk Geldig van oktober t/m maartKijk voor de volledige en actuele 

agenda op onze website.
www.pannenkoekenhuisfrittella.nl
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Het werk met onze doelgroep geeft 
veel voldoening, omdat onze mede-
werkers heel graag willen leren en wij 
geven hun die kans. Ik vind het vooral 
mooi dat iedereen elkaar accepteert 
zoals die is. Iedereen hoort er echt bij!

Even voorstellen

Demelza Bakker-Kroeze  
Senior Manager

We hadden al 3 jaar een inpakcentrum in Papendrecht toen wethouder Herman 
Nieuwstraten voorstelde om een pannenkoekenhuis te starten. Hij vroeg of we 
misschien interesse hadden in de plaatselijke kinderboerderij waar maar weinig 
mee gebeurde. 

Christiaan, Saskia en Roeland hadden zeker belangstelling voor het plan, maar 
de kinderboerderij was niet de ideale locatie. Liever openden we een restaurant 
in het centrum. Samen met de gemeente vonden we toen ons huidige pand aan 
de Meentpassage.

We hebben samen met ons eigen personeel de locatie omgetoverd tot 
pannenkoekenhuis. Destijds hadden we al 75 medewerkers die samen het 
restaurant geverfd, gestuct, gemetseld en uiteindelijk ingericht hebben. In maart 
2013 was het zover: de opening van het allereerste Frittella-pannenkoekenhuis!

Bij de opening hadden we zo’n 100 zitplaatsen. Inmiddels zijn we uitgebreid 
naar 165 plaatsen plus terras met ruimte voor 50 gasten. In 2019 trokken we 
de naastgelegen bloemist bij ons pand, waardoor we een grote leerwerkkeuken 
en lesruimte konden realiseren. Ook hebben we in het restaurant ruimte 
vrijgehouden voor een speelhoek, zodat kinderen zich goed kunnen vermaken 
in ons restaurant.

Frittella Papendrecht
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Vandaag de dag zetten onze bijzondere 
medewerkers de lekkerste gerechten op tafel. 
Pannenkoeken uiteraard, maar ook schnitzels 
en broodjes bijvoorbeeld. Daarnaast kan eten 
afgehaald worden en we kunnen buffetten op 
locatie verzorgen. In december bakken we zelfs 
oliebollen die we op drie locaties in de stad 
verkopen.

“Ik vind het leukste om bestelling 
op te nemen bij gasten, ik ben 
chef bediening aan het leren om 
mensen aan te sturen. Dit is een 
uitdaging.”

Adresgegevens 
Meentpassage 24 
(winkelcentrum De Meent)
3353 HH Papendrecht

Telefoon
  078 737 0337

Postadres
Postbus 187
3350 AD Papendrecht

Parkeren
Er zijn voldoende parkeermogelijkheden vlakbij 
en in de parkeergarage boven het restaurant 
parkeer je de eerste 2 uur gratis. 

Bel 078 737 0337 of mail naar 
info@pannenkoekenhuisfrittella.nl 

Je kunt ook reserveren op 
www.pannenkoekenhuisfrittella.nl

Wauw nog nooit zulke lekkere 
pannenkoeken gegeten! Hele lieve mensen 
en goede service. Grote porties lekkere friet 
ook en de ijscoupes.... mmm!

Kom vooral eens langs op deze 
locatie waar het allemaal begon!

Reserveren?

Poodja Sital  
Medewerker bediening
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“Ik werk bij het koude buffet. 
Dat houdt in dat ik alle 
groenten snijd, eieren kook 
en salades klaarmaak.”

Bel 0183 76 90 84 of mail naar 
info@pannenkoekenhuisfrittella.nl 

Je kunt ook reserveren op 
www.pannenkoekenhuisfrittella.nl

Reserveren?

Adresgegevens 
Langendijk 71
4201 CG Gorinchem

Telefoon
  0183 76 90 84

Postadres
Postbus 187
3350 AD Papendrecht

Parkeren
Je kunt makkelijk vlakbij parkeren langs de 
Linge of in een van de parkeergarages op 
loopafstand. 

Echt een aanrader! Gisteravond samen 
met een vriendin heerlijk op het terras 
aan het water gegeten!

Wat een genot, vriendelijke bediening 
en wat goed dat ze mensen met een 
beperking een kans gunnen om op 
deze manier te werken. & Zoveel keus 
uit heerlijke pannenkoeken (en andere 
gerechten).

Gezellig restaurant met aardige
bediening. Ze hebben lekkere en 
speciale pannenkoeken!

Daan Wieland 
Medewerker keuken

10



Het pannenkoekenhuis in Papendrecht was een groot succes. Daarom gingen 
Christiaan, Saskia en Roeland op zoek naar een tweede locatie. Dat werd 
uiteindelijk een oud pannenkoekenhuis in Gorinchem. Een mooie, karakteristieke 
locatie binnen de oude vestingmuren met uitzicht op de Lingehaven, maar toen 
moest de verbouwing nog beginnen.

Die viel namelijk heel erg tegen. Het pand stond al een tijd leeg en was 
daardoor vies en in een heel slechte staat. Gelukkig houdt dat onze 
medewerkers niet tegen! Net als bij Papendrecht hebben we met een groep 
eigen personeel een half jaar lang lopen klussen, waarna we in november 2015 
vol trots de tweede Frittella-locatie konden openen.

De uitdagingen tijdens de verbouwing zijn het zeker waard geweest. 
Op de begane grond bevindt zich het restaurant met 60 zitplaatsen én we 
hebben een mooi balkon aan het water waar 15 gasten kunnen zitten. Beneden 
in de kelder zit de keuken waar we al onze gerechten vers bereiden. Het is een 
heel gezellig pand met een knusse sfeer.

Op deze locatie serveren we de bekende Frittella-specialiteiten, zoals 
pannenkoeken, poffertjes en diverse broodjes. In december verkopen we 
verse oliebollen en appelflappen voor de deur. Daarnaast spelen we in op de 
activiteiten die in de stad georganiseerd worden, zoals de zomerfeesten, het 
Lingehavenconcert of de Open Havendag. 

We nodigen je graag uit op deze sfeervolle Frittella-locatie! 

Twee jaar geleden ben ik gestart als 
senior floormanager bij Frittella. Ik werk 
afwisselend in de vestigingen van 
Gorinchem en Papendrecht. Deze variatie 
vind ik persoonlijk erg leuk en uitdagend. 
Ik vind het mooi om onze medewerkers 
elke dag te zien presteren!”

Frittella Gorinchem

Even voorstellen

Kim Salacroup 
Senior Manager

Samen zorgen we voor 
kansen in de samenleving!

11

M
A

G
A

Z
IN

E 
C

O
M

B
IG

O
O

D
S 

  |
  

 W
A

A
R

D
EV

O
L 

  |
  

 V
O

O
RJ

A
A

R 
20

23



Als tv-persoonlijkheid heeft Rob Geus wel wat 
beroemde vrienden die af en toe langskomen bij De 
Wensboom. Tot die vrienden behoren ook Patricia 
Paay en haar man Robbert Hinfelaar. Een keer raakte 
Christiaan met Robbert aan de praat en hij vertelde 
over een restaurant dat te koop stond in Etten-Leur. 
Dat zou echt iets voor Frittella zijn, zo vertelde hij.

Twee dagen later gingen Christiaan, Saskia en 
Roeland kijken bij dit restaurant en ze deden 
meteen een bod. Een dag later werd dit bod al 
geaccepteerd. Zo hadden we ineens een vierde 
vestiging erbij! Samen met het Werkplein Hart van 
West-Brabant stelden we een groepje medewerkers 
samen om de locatie te verbouwen en in oktober 
2018 opende burgemeester Miranda de Vries 
Frittella Etten-Leur.

Het restaurant is gevestigd in ‘het regiment’: een 
historisch gebouw waar in 1830 een schutterij 
was gelegerd. In de winter maken we het knus 
en gezellig met een grote openhaard, in de zomer 
maken we gebruik van een prachtige binnentuin. 
Binnen hebben we ruimte voor 70 gasten en in de 
tuin kunnen nog eens 75 personen zitten.

Door het monumentale gebouw en de tuinen is dit 
misschien wel de mooiste Frittella-locatie. Om die 
reden wordt het restaurant regelmatig verhuurd 
voor feesten en evenementen. Daarnaast hebben 
we in 2020 de escaperoom boven het restaurant 
overgenomen. Nu kunnen bezoekers een heerlijke 
maaltijd met een spannend uitje combineren!

Frittella Etten-Leur

Het is het jaar 1831: de hoogtijdagen van de Belgische 
onafhankelijkheidsstrijd tegen koning Willem 1. Kapitein Daniël Gevers 
van Endegeest wordt met zijn soldaten naar Etten-Leur gestuurd om vanaf 
daar op te trekken naar België, maar veel katholieke soldaten blijken niet te 
willen vechten tegen de eveneens katholieke Belgen.

Gevers van Endegeest treedt hard op tegen de deserteurs. Op bevel van 
de koning arresteert hij de overgelopen soldaten en sluit hij ze op in de 
legerbasis. Veel soldaten hebben dit niet overleefd. In een van de kamers 
vlak bij de escaperoom zijn sommigen zelfs opgehangen.

Durf jij het aan om gevangen genomen te worden net als de soldaten uit 
1831? En, nog belangrijker, lukt het jou om op tijd te ontsnappen? Wij 
nemen je mee in een spannende geschiedenis van veldslagen, verraad en 
moed. Je hebt 75 minuten!

Escape Room het Regiment

Reserveren?
Bel 076-5620696 of mail naar info@escaperoomettenleur.nl. 
Meer informatie vind je op de website: www.escaperoomettenleur.nl. 
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Adresgegevens 
Grauwe Polder Voetpad 4 
(Het Regiment)
4876 AW Etten-Leur

Telefoon
  076 562 06 96

Postadres
Postbus 187
3350 AD Papendrecht

Parkeren
Het restaurant is goed bereikbaar met de auto, 
waarbij je kunt parkeren in de Bisschopsmolen-
straat of in de Parkeergarage Centrum Oost. 

Bel 076 562 06 96 of mail naar 
info@pannenkoekenhuisfrittella.nl

Je kunt ook reserveren op 
www.pannenkoekenhuisfrittella.nl

Reserveren?

Ik ben 3 jaar geleden begonnen als 
stagiaire en ik ben inmiddels doorgegroeid 
naar senior floormanager. Ik vind het 
inspirerend om onze doelgroep te mogen 
begeleiden en te zien groeien. Ze kunnen 
stuk voor stuk heel hard werken en ze 
hebben passie voor hun vak!

Even voorstellen

Chantal Broos  
Senior Manager

Angelina Schouwenaars  
Medewerker bediening

“Ik werk in de bediening wat 
ik enorm leuk vind, aangezien 
ik graag contact met mensen 
maak. Daarnaast help ik bij de 
escaperoom.” 

We nodigen je graag uit om de 
magie van Frittella Etten-Leur te 
komen proeven. 

Heerlijk gelunched. Groot aanbod van 
allerlei soorten pannekoeken, broodjes 
en andere lekkernijen.
De bediening is fantastisch, vrolijk en in 
voor een lolletje. We hebben hier heerlijk 
gegeten en gaan zeker eens terug!
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Bel 0181 375 986 of mail naar 
info@pannenkoekenhuisfrittella.nl 

Je kunt ook reserveren op 
www.pannenkoekenhuisfrittella.nl

Reserveren?

Adresgegevens 
Swinsedreef 22 
3235 AR Rockanje

Telefoon
  0181 375 986

Postadres
Postbus 187
3350 AD Papendrecht

Parkeren
Je kunt eenvoudig parkeren op het 
nabijgelegen parkeerterrein. 

“Als gastvrouw bij Frittella 
Rockanje ontvang ik iedereen 
met mijn vriendelijke lach! 
Ik vind het extra leuk als 
mensen hun trouwe viervoeter 
meenemen, want mijn andere 
passie is de hondenschool.”

Irene Heinen 
Medewerker keuken

Midgetgolfen
in Rockanje
Ons restaurant in Rockanje is 
gelegen midden in de duinen op loopafstand 
van het strand. Buiten hebben we een 
enorm terrein met een groot terras, 
speelmogelijkheden voor de kinderen en een 
18-holes midgetgolfbaan. 

De midgetgolfbaan is ook af te huren 
voor bedrijven en verenigingen.

 Gezellig terras

 18 holes midgetgolfbaan 
 (kinderen €3,75 & volwassenen €4,75)

 Speeltoestellen voor kinderen

 Nabij het schitterende   
 noordzeestrand
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Pannenkoekenhuis t’ Golfje was altijd al een begrip in Holland. Tijdens de 
coronacrisis ging de voormalige uitbater van het restaurant failliet, waarna 
Christiaan snel contact opnam met de verhuurder. Niet veel later konden we de 
locatie plus inboedel overnemen voor ons vierde Frittella-pannenkoekenhuis!

Het restaurant ligt op een prachtige locatie in de duinen. Het is een 
karakteristiek pand met een oude houten vloer en een hele grote bar. Binnen 
kunnen we het restaurant opdelen in aparte ruimtes die samen of afzonderlijk 
af te huren zijn. We hebben dan ook al heel wat huwelijksfeesten en andere 
partijen in Frittella Rockanje gehouden.

Pal naast het restaurant ligt bovendien een midgetgolfbaan met 18 holes. 
Dat is een echte publiekstrekker in de zomer. Kinderen kunnen lekker spelen, 
terwijl ouders op het terras wat lekkers drinken. Dit terras is trouwens groot. 
We kunnen wel 300 gasten ontvangen! Daarom maken we in sommige 
gedeeltes gebruik van een QR-systeem, zodat gasten zelf met hun telefoon 
kunnen bestellen.

Hoewel de pannenkoeken onze specialiteit zijn, bereiden onze medewerkers 
in dit restaurant ook heel andere gerechten, zoals spareribs en pizza’s. 
Al met al is Frittella Rockanje daarom een heel veelzijdige locatie.

Wil jij jouw volgende evenement ook op deze locatie organiseren of wil je 
gewoon een hapje komen eten? Kom vooral langs! 

Al bijna 2 jaar werk ik met veel plezier 
bij pannenkoekenhuis Frittella Rockan-
je. Het is geweldig om iedere dag met 
onze medewerkers bezig te zijn om 
hun talenten verder te ontwikkelen. 
Geen dag is hetzelfde en dat maakt 
mijn baan aantrekkelijk en uitdagend.”

Frittella Rockanje

Even voorstellen

Sabine van Blitterswijk  
Senior Manager

Samen zorgen we voor 
kansen in de samenleving!
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Ik vind het vooral leuk om te werken 
met onze ‘bijzondere’ medewerkers. 
Ze zijn heel eerlijk en leergierig. Het is 
fijn om ze iets te leren en een band op 
te bouwen. Daarnaast geniet ik van de 
afwisseling in mijn werk: enerzijds het 
begeleiden van jongeren en anderzijds 
het runnen van het restaurant.”

Even voorstellen

Ellen Wiersma  
Floormanger

Toen Frittella Papendrecht nog maar net geopend 
was, kwam kok Rob Geus langs om ons restaurant 
te keuren voor zijn befaamde keurmerk. Dat was 
wel even schrikken in de keuken! Gelukkig was Rob 
erg enthousiast en werd hij meteen fan van onze 
medewerkers.

Christiaan, Saskia en Roeland hielden na de keuring 
contact met Rob, wat leidde tot een steeds nauwere 
samenwerking. Eerst kwam hij hygiënelessen 
geven op onze locaties, later wilde hij met onze 
medewerkers een restaurant openen in zijn eigen 
woonplaats Barendrecht. Die kans hebben we met 
beide handen aangegrepen.

Dit nieuwe restaurant kon terecht in het 
verpleeghuis De Elf Ranken. Dit verpleeghuis had 
een recreatieruimte en een grote keuken die amper 
gebruikt werden, dus het was een goed idee om 
deze faciliteiten om te bouwen tot restaurant. Een 
belangrijk onderdeel van de samenwerking is dat we 
dagelijks de maaltijden voor alle bewoners maken. 

Tegelijkertijd vervult het restaurant een belangrijke 
wijkfunctie. Er worden diverse activiteiten 
georganiseerd voor buurtbewoners en elke zondag 
is er een kerkdienst. We hebben daarnaast speciale 
aandacht besteed aan de allerjongste gasten door 
een megaspeelhoek te bouwen. De ruimte is zo 
ingericht dat bezoekers altijd toezicht kunnen 
houden op hun spelende kinderen. Zo is de locatie 
echt een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Onder leiding van Rob ging het restaurant als ‘De 
Wensboom’ open. Het unieke aan deze locatie is 
de brede menukaart. Zoals bij onze Frittella-locaties 
staan er pannenkoeken op de kaart, maar we 
serveren vooral ook veel vis- en vleesgerechten. 

De Wensboom

16



Adresgegevens 
Middeldijkerplein 28
2993 DL Barendrecht

Telefoon
  085 130 00 85

Postadres
Postbus 187
3350 AD Papendrecht

Parkeren
Het restaurant is goed bereikbaar met 
het ov en de auto. Bovendien zijn er 
voldoende gratis parkeergelegenheden.

Bel 085 130 00 85 of mail naar 
 info@restaurantdewensboom.nl

Je kunt ook reserveren op 
www.restaurantdewensboom.nl

Wat een ontzettend leuk restaurant, 
de keuze is reuze! Gisteravond met een 
groep van 8 volwassenen en 4 kinderen 
heerlijk gegeten.Snelle leuke bediening, 
goeie aanvulling op de leuke avond.
Kom hier zeker weer terug.

Wil je het bijzondere concept van 
De Wensboom in het echt ervaren? 
Je bent van harte welkom! 

Reserveren?

Angelique Zevenbergen  
Medewerker bediening

“Ik wil graag assistent worden bij 
het bakken van pannenkoeken. 
Daarom vind ik het heel fijn dat ik 
bij De Wensboom de gelegenheid 
krijg om hiervoor te leren!”
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Met de Frittella-locaties in Gorinchem, Papendrecht, Rockanje en 
Etten-Leur bedienen we al een breed publiek in de regio’s Rotterdam 
en Dordrecht. Met onze foodtruck gaan we echter het hele land in! Zo 
kunnen we iedereen, van hartje Groningen tot het puntje van Limburg, 
kennis laten maken met onze bijzondere werknemers en Hollandse 
specialiteiten.

Onze foodtruck is te huren voor feesten of evenementen op locatie 
of aan huis. Een medewerker met een beperking en/of afstand tot de 
arbeidsmarkt gaat dan onder begeleiding op pad naar een festival, 
bedrijfsborrel, bruiloft of familiefeest. 

Eenmaal daar bakken wij de lekkerste wafels, poffertjes, oliebollen, 
appelflappen of zelfs pizza’s. Uiteraard bereid met zoveel 
mogelijk duurzame en eerlijke producten. 100% maatschappelijk 
verantwoord dus! Zo maken wij van ieder event een succes.

Frittella 
Foodtruck

Proef hier de 
specialiteiten van 

Frittella 

Ik zorg ervoor dat de foodtruck 
compleet is voor hij naar de 
bestemming wordt gebracht en ik 
help bij het bakken en verkopen 
van de poffertjes, wafels en 
oliebollen. Ik hoop dat we dit 
jaar er weer veel op uit mogen 
trekken. Ik heb er zin in!”

Kyra Paparella-Van Delft

Bij elke gelegenheid
Bedrijfsfeest, bruiloft, festival, welk evenement je ook 
organiseert, Frittella Foodtruck is een ware aanvulling. 
Van poffertjes, wafels, oliebollen, appelflappen tot 
verse pizza's.

Maatschappelijk verantwoord
Frittella Foodtruck werkt met medewerkers met een 
beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Onder 
professionele begeleiding helpen deze bijzondere 
medewerkers ook mee in de Foodtruck.

Duurzame producten
Frittella Foodtruck probeert zoveel mogelijk met 
duurzame en eerlijke producten te werken en dat 
proef je! Ze werken ook zoveel mogelijk met lokale 
producten. Iets waar ze trots op zijn!

18



Verse wafels
Vers gebakken Brusselse 
wafels versiert met de 
lekkerste ingrediënten. 

Bij de Frittella Foodtruck 
hebben ze de gekste 

combinaties!

Oliebollen
Aan het eind van het 

jaar vindt u de Frittella 
Foodtruck op 9 locaties 
door het land met verse 

oliebollen, appelbeignets en 
oma’s ringen!

Poffertjes
Verse ambachtelijke 

poffertjes!
Met roomboter en 

poedersuiker of met 
aardbeien, Nutella of 

slagroom... niets is te gek!

Onbeperkt poffertjes
op uw bruiloft?

3 uur onbeperkt uitdelen 
€ 395

 Onbeperkt poffertjes van vers beslag

 Incl. roomboter en poedersuiker

 incl. Disposables

 Professionele poffertjesbakkers

 1500 poffertjes per uur/150 porties

Benieuwd naar 
de mogelijkheden? 

078 737 03 37

Of kijk online naar
de mogelijkheden op
www.pannenkoekenhuisfrittella.nl

info@pannenkoekenhuisfrittella.nl
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Al ruim 6 jaar werk ik met plezier bij het 
inpakcentrum in Papendrecht. Het contact 
met klanten en medewerkers, waarbij 
ik altijd probeer om oplossingsgericht te 
denken, vind ik uitdagend en leuk. Ik zie 
mezelf hier nog vele jaren werken. 
Waar en met hoeveel vestigingen dit 
eindigt, de tijd zal het leren!”

Even voorstellen
Arjen van Meeteren  
Senior Manager

Al sinds de oprichting van Combigoods zijn inpakwerkzaamheden een 
belangrijke pijler van ons bedrijf. Onder begeleiding van onze managers Arjen 
van Meeteren en Kyra Paparella-van Delft houden onze medewerkers zich hier 
bezig met in- en ompakwerk, het stickeren van producten, orderpicken, laden 
en lossen en overige value added services. Daarbij vinden we afwisseling in de 
werkzaamheden heel belangrijk, zodat al onze medewerkers een passende klus 
kunnen uitvoeren.

In het inpakcentrum is het voor medewerkers ook mogelijk om een mbo-
opleiding logistiek te volgen. Hiervoor hebben wij een partnerschap met het 
Da Vinci College. Daarnaast werken we samen met scholen voor voorgezet 
speciaal onderwijs. Op die manier maken wij het mogelijk dat onze bijzondere 
medewerkers zich blijven ontwikkelen.

Voor inkopers van overheden is samenwerking met ons inpakcentrum zeer 
interessant. De overheid kan dergelijke partijen namelijk verplichten of 
stimuleren om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de 
uitvoering van een opdracht. Die regeling heet de SROI (social return on 
investment). Als je samenwerkt met ons inpakcentrum, valt dat onder de SROI. 

Inpakcentrum
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“Ik vind het leuk om 
nauwkeurig te werk te gaan 
en verantwoordelijkheid te 
dragen voor de productie van 
een belangrijk onderdeel, zoals 
draden voor elektromotoren.”

Adresgegevens 
Ketelweg 63 F
3356 LD Papendrecht

Telefoon
  078 750 29 50

Postadres
Postbus 187
3350 AD Papendrecht

Jolanda Molenaar 
Logistiek medewerker

Met ons samenwerken?
Heb jij interesse in onze inpakwerkzaamhe-
den? Neem contact met ons op! We hebben 
ervaring met grote en kleine opdrachten. 
Ook spoedklussen gaan we niet uit de weg. 
Bel 078 750 29 50 of mail naar 
info@inpakcentrum.nl. Op onze website 
inpakcentrum.nl vind je meer informatie.
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Bij leerwerkbedrijf Combigoods is iedereen met een arbeidsbeperking 
en/of afstand tot de arbeidsmarkt welkom. Wij bieden werplekken aan 
Wajongeren, beschutte werknemers en medewerkers van de sociale 
werkplaats. Daarnaast organiseren wij dagbesteding en faciliteren we 
werkervaringsplekken voor vmbo’ers, mbo’ers, leerlingen uit het voorgezet 
speciaal onderwijs (vso), leerlingen van praktijkscholen en zelfs hbo’ers.

Het maakt ons niet uit wie je bent. Wij weten namelijk dat iedereen op 
zijn of haar eigen manier een bijdrage kan leveren aan de arbeidsmarkt. 
Wij richten ons daarbij op een duurzaam dienstverband. Daarom zorgen 
ervoor dat iedere collega de juiste begeleiding krijgt én we streven naar 
een contract voor onbepaalde tijd. Op die manier laten we zien dat ons 
personeel waardevol is en leggen we ons toe op goede zorg voor onze 
werknemers.

De afgelopen jaren hebben we ongeveer 500 mensen een werkplek 
geboden en momenteel werken zo’n 250 mensen bij ons inpakcentrum, 
onze Frittella-locaties en restaurant De Wensboom. We hopen de komende 
jaren nog veel meer bijzondere werknemers te mogen verwelkomen!

Onze 
medewerkers
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“Ik vind het hier heel 
gezellig en er is een leuke 
sfeer. Frittella is een goed 
bedrijf, en dat denk ik elke 
keer weer.”

Jhordy de Kok
Medewerker keuken
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Heb jij een arbeidsbeperking en/of een afstand 
tot de arbeidsmarkt? We verwelkomen je graag 
in ons team! We hebben heel uiteenlopende 
functies in onze bedrijven: logistiek, productie, 
keuken, bediening, schoonmaak en administratie 
bijvoorbeeld. Onze vestigingen bevinden zich in 
het centrum van de steden waar we gevestigd zijn, 
zodat je jouw werkplek gemakkelijk kunt bereiken.  

Daarnaast hebben we veel reguliere functies 
openstaan bij onze bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld 
bij ons werken als oproepkracht horeca, 
floormanager of coach. In veel van deze functies 
begeleid je jouw andere collega’s waar dat nodig 
is. Deze functies zijn perfect voor jou als je graag 
andere mensen helpt en je wil werken in een 
informele, gezellige werkomgeving.

Wil jij ook werken 
bij Combigoods?

Wil je ons team komen versterken?
Lijkt het je leuk om bij Combigoods te 
werken? We zijn regelmatig op zoek naar 
nieuwe medewerkers in onze groeiende 
organisatie, dus neem vooral contact met 
ons op! Je kunt een mail sturen naar werk@
combigoods.nl. 

Samen zorgen we voor 
kansen in de samenleving!

“Frittella heeft mij de kans 
gegeven om intern door te 
groeien van oproepkracht 
floormanager op de zaterdagen 
naar HR-manager. Hier ben ik 
ze erg dankbaar voor. Met veel 
plezier ga ik de uitdaging aan 
een goede HR-afdeling op te 
zetten.”

Liza Tjoa
HR manager
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Dagbesteding
Bij al onze bedrijven bieden we dagbestedingsplek-
ken voor personen vanaf 16 jaar. Hiervoor komen 
mensen met een verstandelijke beperking, lichame-
lijke beperking, psychische problemen, autistische 
stoornis, ADD of niet aangeboren hersenletsel in 
aanmerking. Ook (jong) dementerenden zijn welkom 
bij onze dagbesteding. We zijn onlangs bijvoorbeeld 
een proef gestart met het  in Dordrecht voor dagbe-
steding aan jong dementerenden. 

Als we een persoon uitnodigen voor onze dagbe-
steding, kijken we eerst samen met de cliënt en 
eventuele ouders of begeleiders wat de wensen en 

mogelijkheden zijn. Vervolgens bespreken we welke 
werkzaamheden goed bij de cliënt passen en op 
welke dagen en tijdstippen hij of zij kan langsko-
men. In onze restaurants kan het bijvoorbeeld heel 
druk zijn en als de cliënt dit lastig vindt, dan kunnen 
we daar afspraken over maken.

Onder begeleiding van onze floormanagers en coa-
ches voert de cliënt verschillende werkzaamheden 
uit. Dat is vaak in groepen en soms ook individueel. 
Daarnaast stellen we een zorgplan op met doelen 
voor de cliënt. Dagbesteding bij Combigoods is dus 
echt maatwerk!

Interesse in dagbesteding?
Ken jij iemand die misschien in aanmerking 
komt voor dagbesteding op een van onze 
locaties? We staan altijd open voor een 
kennismakingsgesprek! Ook is het mogelijk 
om de cliënt een keer vrijblijvend mee 
te laten kijken. Dagbesteding is in ieder 
geval altijd mogelijk op basis van een 
persoonsgebonden budget of via een van de 
zorginstellingen waarmee we samenwerken. 
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Wij stimuleren onze werknemers zich te 
ontwikkelen door cursussen en opleidingen te 
volgen. Dat kan op verschillende manieren: van 
tapcursus tot volledige mbo-opleiding. Hieronder 
lees je wat de mogelijkheden zijn.

Mbo-opleidingen
In samenwerking met het Da Vinci College bieden 
wij diverse mbo-opleidingen aan. Dit doen we bijna 
altijd intern. Zowel de theorie- als praktijklessen 
worden bij ons op locatie gegeven, bijvoorbeeld 
in ons klaslokaal in het inpakcentrum of in de 
keuken bij een van onze restaurants. Onze 
werknemers krijgen dan meestal 1 dag in de week 
les en daarnaast werken ze enkele dagen bij onze 
bedrijven. 

Onze mbo-opleiding heeft laagdrempeligheid 
als groot voordeel. De medewerkers hoeven niet 
naar een locatie van het Da Vinci College, maar 
kunnen de lessen gewoon op hun werkplek volgen. 

Scholing

Bovendien is het contact tussen de docenten en 
de werkbegeleiders een stuk beter, omdat de 
docenten op onze locaties lesgeven. 

Heb je nog geen diploma’s? Dan start je op 
mbo-niveau 1. Als werknemers al een diploma op 
zak hebben, kunnen ze meteen doorstromen naar 
mbo-niveau 2. Dat kan bijvoorbeeld een opleiding 
zijn tot kok of gastvrouw/gastheer.

Cursussen en trainingen van de 
Leerwerktandem
Voor onze cursussen hebben we de 
Leerwerktandem opgericht. Dit is een interne 
school waar medewerkers onder andere de 
volgende trainingen kunnen volgen: bhv-cursussen, 
taptrainingen, hygiënelessen (van Rob Geus), 
wijncursussen, baristatrainingen, cursussen sociale 
hygiëne of heftruckopleidingen. Wij financieren 
de scholingen van de Leerwerktandem voor een 
gedeelte met de fooien die we in onze restaurants 
ontvangen.

Interesse in een van onze scholingen?
Ben jij of ken je een (toekomstige) 
medewerker die interesse zou 
kunnen hebben in een van onze 
scholingstrajecten? Stuur dan een mail 
naar info@leerwerktandem.nl of kijk op 
leerwerktandem.nl. 
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Bij onze bedrijven zijn altijd floormanagers en/
of coaches aanwezig om onze medewerkers en 
cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Zij hebben 
vaak een sociale of zorggerichte achtergrond en 
volgen intern verschillende scholingen om de 
medewerkers de juiste begeleiding te kunnen 
bieden. 

Een persoonlijk ontwikkelplan (POP) staat altijd 
centraal in onze aanpak. Hierin stellen we 
ontwikkelpunten en toekomstplannen op. We gaan 
daarbij uit van de krachten van de medewerker en 
we leggen vast waar hij of zij nog in kan groeien. 
Op die manier kunnen we het best bepalen welke 
begeleiding bij de medewerker past. We evalueren 
de POP twee keer per jaar en we stellen het plan 
dan eventueel bij.

We houden ook rekening met de wensen van 
de medewerkers. Als ze het leuk vinden om met 
mensen te werken, kijken we bijvoorbeeld of 
ze in de bediening in een van onze restaurants 
terechtkunnen. Houdt een medewerker juist 
van inpakwerkzaamheden met veel afwisseling? 
Dan kijken we of er een plekje vrij is bij het 
inpakcentrum.  

We maken de begeleiding mogelijk met een 
medewerker-volgsysteem, waarin de floormanagers 
en coaches informatie delen die voor de begeleiding 
van belang is. Dat is bijvoorbeeld info over de 
wensen, leerdoelen en beperkingen van onze 
medewerkers. Op die manier zijn we er zeker van 
dat ons personeel op de juiste wijze ondersteund 
wordt.

Begeleiding

Ik ben op mijn 15e als 
oproepkracht begonnen, 
inmiddels ben ik toegetreden 
tot het management en ben ik 
eindverantwoordelijk voor alle 
jobcoaching.

Evita Baas
Manager algemene zaken & jobcoaching
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ONZE VESTIGINGEN

Etten-Leur Het Regiment
Grauwe Polder Voetpad 4

  076 562 06 96

Rockanje ‘t Golfje
Swinsedreef 22

  0181 375 986

Gorinchem
Langendijk 71

  0183 76 90 84

pannenkoekenhuisfrittella.nl   •   restaurantdewensboom.nl
Kijk voor meer informatie op:

Samen zorgen we voor 
kansen in de samenleving!
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