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INLEIDING
Welkom bij Domino’s Pizza België 

Met het lezen van deze brochure staat u wellicht aan de start van een 
nieuw zakelijk avontuur! Wij helpen u graag bij het realiseren van uw 
dromen én ambities bij Domino’s Pizza. 

Sell more pizza, have more fun! 

Wat begon in 1960 met één pizzawinkel is Domino’s Pizza inmiddels uitgegroeid 
tot het grootste afhaal- en bezorgbedrijf ter wereld. Met meer dan 17.000 
vestigingen wereldwijd mogen we onszelf marktleider noemen. In België hebben 
we meer dan 100 winkels en openen we gemiddeld 20 tot 25 winkels per jaar.
 
Het succes van Domino’s Pizza hangt samen met de mensen die pizzasaus door 
de aderen hebben stromen. Zij maken het mogelijk om onze doelen te halen en te 
blijven groeien; meer landen, meer winkels, meer klanten en vooral meer pizza’s. 
Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuw talent: van enthousiaste bezorgers, 
ambitieuze kantoormedewerkers tot toegewijde ondernemers die onze visie  
“Sell more pizza, have more fun!” mee uit willen dragen. 

Onze plannen voor Domino’s Pizza België zijn groots. Het openen van  
minimaal 200 vestigingen met bestaande en nieuwe franchisenemers.  
Het Developmentteam, een groep professionals binnen Domino’s Pizza, is de 
eerste schakel in het vinden van nieuwe locaties, het bouwen van winkels en  
het selecteren van de juiste, energieke en ondernemende franchisenemers.  
Deze laatste, dat kan u zijn. 

Laat u door het lezen van deze brochure inspireren, informeren en bovenal: 
enthousiasmeren. 

Graag tot ziens! 

Ringo Joannes
Chief Executive Officer Domino’s Pizza Belgium B.V.
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VAN PIZZERIA TOT 
WERELDCONCERN
Het verhaal van Domino’s Pizza is het ultieme voorbeeld vanHet verhaal van Domino’s Pizza is het ultieme voorbeeld van
een waargemaakte American Dream. Wat begon met één een waargemaakte American Dream. Wat begon met één 
pizzawinkel in Michigan, is met ruim 17.000 winkels in meer dan 90 pizzawinkel in Michigan, is met ruim 17.000 winkels in meer dan 90 
landen, uitgegroeid tot het grootste pizza bezorg- en afhaalbedrijf landen, uitgegroeid tot het grootste pizza bezorg- en afhaalbedrijf 
ter wereld. Onze expertise en passie voor het maken en bezorgen ter wereld. Onze expertise en passie voor het maken en bezorgen 
van verse pizza’s heeft ons al talrijke prijzen opgeleverd. Het van verse pizza’s heeft ons al talrijke prijzen opgeleverd. Het 
belangrijkste is dat we de loyaliteit hebben veroverd van miljoenen belangrijkste is dat we de loyaliteit hebben veroverd van miljoenen 
pizzaliefhebbers over de hele wereld. pizzaliefhebbers over de hele wereld. 

Het verhaal begint in 1960, wanneer de drieëntwintigjarige student Tom Monaghan samen 
met zijn broer een pizzeria overneemt in een buitenwijk van Detroit, in de Amerikaanse staat 
Michigan. Een jaar later stapt zijn broer uit de zaak en ruilt hij zijn helft van het bedrijf in voor 
een Volkswagen Kever. 

Tom gaat alleen verder en opent de eerste franchisevestiging in 1967. Dat is ook waar de 
punten in het logo van Domino’s Pizza voor staan; de eerste drie vestigingen. Van origine was 
het idee om voor elke nieuwe winkel een stip toe te voegen, maar met de snelle toename 
van het aantal vestigingen bleek dit niet langer realistisch. Deze weg naar succes was echter 
ook niet altijd vanzelfsprekend. Ondanks een verwoestende brand en financiële crisis groeide 
Domino’s Pizza uit tot een wereldwijde pizza bezorgformule. 

Inmiddels heeft Tom Monaghan zich teruggetrokken en is Domino’s Pizza eigendom van 
investeringsmaatschappij Bain Inc. Een ambitieuze maatschappij met enorme kennis
op consumentniveau. Gedragen door de visie “Sell more pizza, have more fun” en missie “No. 1 
in pizza. No. 1 in people” is de belangrijkste drijfveer van het bedrijf om kwaliteitspizza’s en een 
goede service te leveren aan alle consumenten. 
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WE ZIJN gul EN BIEDEN 
f ijne ervaringen 
Plezier zit in ons DNA. Het maakt Plezier zit in ons DNA. Het maakt 
onze mensen gelukkiger.onze mensen gelukkiger.

1

2 5

3

4

KERNWAARDEN
Wij combineren de energie, de focus en de toewijding van onze Wij combineren de energie, de focus en de toewijding van onze 
mensen om zo kwalitatief hoogwaardige producten neer te zetten. mensen om zo kwalitatief hoogwaardige producten neer te zetten. 
Vanuit deze gedachte zijn de volgende kernwaarden ontstaan:Vanuit deze gedachte zijn de volgende kernwaarden ontstaan:

PASSIE, TROTS en ENTHOUSIASME
Wij willen klanten voor het leven. We zijn toegewijd en Wij willen klanten voor het leven. We zijn toegewijd en 
hebben passie voor het maken van de lekkerste gerechten.hebben passie voor het maken van de lekkerste gerechten.

WE doen het juiste, 
OMDAT DIT het juiste is 
OM TE DOEN
We geven het juiste voorbeeld.We geven het juiste voorbeeld.

HET ONMOGELIJKE, 
mogelijk maken
Wij doorbreken de conventie Wij doorbreken de conventie 
met onze drie pijlers: Snel, met onze drie pijlers: Snel, 
betaalbaar én goede kwaliteit.betaalbaar én goede kwaliteit.

GROEI en ONTWIKKELING
We bieden mensen een toekomst. We We bieden mensen een toekomst. We 
helpen ze te groeien en zich te ontwikkelen.helpen ze te groeien en zich te ontwikkelen.

109



Wetenswaardigheden  
Domino’s Pizza België 
 

Winkels:  110
Franchisenemers:  63
Pizza’s per jaar:  5 miljoen 
Kilo kaas per jaar:  168.027
Online verkoop:  60%

Grootte exclusief gebied 
per vestiging vanaf:  11.000 huishoudens

Percentage totale bezorgkilometers 
Op elektrische fietsen:  35%
Elektrische voertuigen:  75% 
 (100% per 01-01-2023)

missie

visie

Pizza brengt 
mensen samen 

Sell more pizza, 
have more fun 

DPE | DOMINO’S PIZZA 
ENTERPRISES
Domino’s Pizza België maakt sinds juli 2006 deel uit van Domino’s Pizza Enterprises Ltd. 
(DPE). DPE is in Australië beursgenoteerd en de master franchisenemer voor het merk 
Domino’s Pizza in Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, 
Luxemburg, België en Nederland. In deze landen telt Domino’s in totaal ruim 2.500 
vestigingen en meer dan 50.000 medewerkers. Er worden in deze vestigingen meer dan 
200 miljoen pizza’s per jaar verkocht. 

DPNL | DOMINO’S 
PIZZA BELGIË
In 1994 vestigde de eerste Domino’s Pizza winkel zich in België, Brussel Jette. Zes jaar 

later, in 2000 zijn er 10 vestigingen verdeeld over België. In de volgende 10 jaar 
komen daar nog eens 15 winkels bij. Vervolgens gaat het hard, want in 9 

jaar tijd worden er nog eens 50 nieuwe vestigingen geopend. 
 Inmiddels is Domino’s Pizza marktleider in België met ruim 

100 vestigingen. Het doel is om de komende jaren door 
te groeien naar ruim 250 vestigingen. Dit willen we 

behalen door te blijven luisteren naar onze 
klanten en niet stil te staan. Zo hebben 

we in de afgelopen jaren het menu 
uitgebreid met vegetarische 

en veganistische 
gerechten. 
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Het concept van Domino’s 
Pizza is dankzij ruim 50 jaar 
ervaring en kennis erg succesvol 
en bekend geworden. 
Niet alleen in België, maar ook 
in de rest van de wereld. Door 
het leveren van uitstekende 
service en kwaliteitsproducten 
zijn we de grootste bezorg- 
en afhaalketen in België. 

Service is voor Domino’s Pizza erg 
belangrijk. Daarom leggen we de 
lat hoog. Elke verse, handgemaakte 

pizza moet binnen 30 minuten – 
maar bij voorkeur binnen 20 minuten 
– na het bestellend, gloeiend heeft 
bij de klant aan de deur worden 
afgeleverd. Het is een hoge 
standaard, maar Domino’s Pizza 
krijgt het al 30 jaar voor elkaar.

Naast een goede service zorgt 
Domino’s Pizza voor een hoge 
kwaliteit van haar producten. 
Zo is alles vers. De winkels 
krijgen dagelijks verse producten 
geleverd vanuit het Domino’s 

Pizza distributiecentrum. Van 
het deeg tot de ingrediënten. 

Deze combinatie zorgt voor het 
succes van Domino’s Pizza: met 
meer dan 100 winkels in België 
en een merkbekendheid die de 
afgelopen jaren enorm gestegen is 
heeft Domino’s Pizza de nummer 
1 van zijn plaats gestoten en 
daarmee is Domino’s Pizza de 
grootste pizzaketen in België. 

HET DOMINO’S PIZZA CONCEPT
GOEDE SERVICE  

 + HOGE KWALITEIT 
PRODUCTEN

HET SUCCES VAN 
DOMINO’S pizza!
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ONS 
IMAGO

Sinds 1989 is het uiterlijk van de 
Domino’s Pizza winkels regelmatig 
veranderd. Waar vroeger de nadruk 
enkel lag op bezorgen, is er nu ook 
aandacht voor het afhalen. Dit heeft 
geresulteerd in een ander imago en 

uiterlijk van de winkels.
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DE WEG 
NAAR SUCCES
VOORDELEN VAN FRANCHISENEMERS  
ZIJN BIJ DOMINO’S PIZZA 
• U maakt deel uit van één van de grootste en van het bekendste merk van de wereld: 

Domino’s Pizza 
• U hebt een exclusief winkelgebied 
• We bieden u ondersteuning tijdens het gehele bouwproces 
• U krijgt professionele en uitgebreide training over alle aspecten van het  

runnen van een Domino’s Pizza winkel 
• Een lokale Franchise Consultant helpt u bij het runnen van de winkel  

inclusief het nastreven van gezondheids- en veiligheidsregels 
• U krijgt ondersteuning bij het trainen van personeel, de ICT en marketing 

BENT U EEN ECHTE 
DOMINO’S ONDERNEMER?
Domino’s Pizza neemt het selectieproces van nieuwe franchisenemers heel serieus. Domino’s Pizza neemt het selectieproces van nieuwe franchisenemers heel serieus. 
Onze doelstelling is om elke franchisenemer in ons systeem succesvol te laten zijn. Onze doelstelling is om elke franchisenemer in ons systeem succesvol te laten zijn. 

We zien de volgende punten graag terug in een potentiële franchisenemer: We zien de volgende punten graag terug in een potentiële franchisenemer: 
• Een echte ondernemersmentaliteit 
• Passie voor het product en voor de formule 
• Commitment en een drive tot succes 
• Minimaal eigen vermogen van €80.000, - (dit bedrag mag niet bestaan uit een lening en 

moet vrij besteedbaar zijn) 
• Een teamplayer 
• Sterke leidinggevende en goede administratieve vaardigheden 

1817



AANMELDPROCES
Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze brochure? Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze brochure? 
Neem dan de volgende stappen:Neem dan de volgende stappen:
• Vul het bijgevoegde aanmeldformulier volledig in• Vul het bijgevoegde aanmeldformulier volledig in
• Stel uw CV op• Stel uw CV op
• Maak een kopie van uw legitimatiebewijs• Maak een kopie van uw legitimatiebewijs

Stuur bovenstaande documenten naar ons op. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u Stuur bovenstaande documenten naar ons op. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u 
opgenomen om het eerste gesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met opgenomen om het eerste gesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met 
Domino’s Pizza, wij met u en bespreken we uitgebreid uw motivatie. Waarom wilt u gaan Domino’s Pizza, wij met u en bespreken we uitgebreid uw motivatie. Waarom wilt u gaan 
ondernemen? Waarom bij Domino’s Pizza? En waarom kiest u voor deze locatie?ondernemen? Waarom bij Domino’s Pizza? En waarom kiest u voor deze locatie?
Uiteraard is er tijdens dit gesprek ook ruimte voor al uw vragen.Uiteraard is er tijdens dit gesprek ook ruimte voor al uw vragen.

Zijn we beiden na dit gesprek nog enthousiaster geworden, dan gaan we uw financiële Zijn we beiden na dit gesprek nog enthousiaster geworden, dan gaan we uw financiële 
situatie in kaart brengen. Hiervoor dient u een aantal documenten aan te leveren. Na situatie in kaart brengen. Hiervoor dient u een aantal documenten aan te leveren. Na 
goedkeuring hiervan door Domino’s Pizza is het tijd voor de volgende en misschien wel goedkeuring hiervan door Domino’s Pizza is het tijd voor de volgende en misschien wel 
de belangrijkste stap van het traject: een kijkje in de Domino’s Pizza keuken. Tijdens deze de belangrijkste stap van het traject: een kijkje in de Domino’s Pizza keuken. Tijdens deze 
oriëntatie dag gaat u met een echte franchisenemer op pad en leert u over Domino’s oriëntatie dag gaat u met een echte franchisenemer op pad en leert u over Domino’s 
Pizza in de praktijk. Pizza in de praktijk. 

LOCATIE SELECTIE EN BESLUITVORMING
Bij een positieve afloop van de oriëntatie dag plannen we een gesprek met twee leden Bij een positieve afloop van de oriëntatie dag plannen we een gesprek met twee leden 
van het managementteam. Tijdens dit gesprek zal er dieper ingegaan worden op uw van het managementteam. Tijdens dit gesprek zal er dieper ingegaan worden op uw 
achtergrond en ambitie, maar licht u ook toe hoe ondernemend u al bent en op welke achtergrond en ambitie, maar licht u ook toe hoe ondernemend u al bent en op welke 
manier u dit bij Domino’s Pizza in de praktijk denkt te gaan brengen. manier u dit bij Domino’s Pizza in de praktijk denkt te gaan brengen. 

Bovendien zullen de locatie en de manier van financieren aan bod komen. Zodra de Bovendien zullen de locatie en de manier van financieren aan bod komen. Zodra de 
locatie namelijk bekend is, dient u een businessplan te schrijven om voor de financiering locatie namelijk bekend is, dient u een businessplan te schrijven om voor de financiering 
in aanmerking te komen. Een zeer belangrijke stap in het realiseren vaan uw Domino’s in aanmerking te komen. Een zeer belangrijke stap in het realiseren vaan uw Domino’s 
Pizza winkel.Pizza winkel.

Het is van belang dat de investering Het is van belang dat de investering 
voor de toekomstige Domino’s Pizza voor de toekomstige Domino’s Pizza 
ondernemer duidelijk is. Deze totale ondernemer duidelijk is. Deze totale 
investering bestaat uit twee delen: een investering bestaat uit twee delen: een 
deel eigen vermogen en een deel dat deel eigen vermogen en een deel dat 
gefinancierd wordt (door de bank). Het is gefinancierd wordt (door de bank). Het is 
belangrijk om u te realiseren dat het eigen belangrijk om u te realiseren dat het eigen 
vermogen minimaal €80.000,- moet zijn, vermogen minimaal €80.000,- moet zijn, 
zelf ingebracht en vrij besteedbaar. Dat zelf ingebracht en vrij besteedbaar. Dat 
betekent dat dit bedrag niet gefinancierd betekent dat dit bedrag niet gefinancierd 
mag zijn door de bank of door andere mag zijn door de bank of door andere 
geldverstrekkers.geldverstrekkers.

“Deze totale investering “Deze totale investering 
bestaat uit twee delen: bestaat uit twee delen: 
een deel eigen vermogen een deel eigen vermogen 
en een deel dat en een deel dat 
gefinancierd wordt”.gefinancierd wordt”.

Met het eigen vermogen wordt onder Met het eigen vermogen wordt onder 
andere de store opening support fee andere de store opening support fee 
van €20.000,- betaald. Deze bevat van €20.000,- betaald. Deze bevat 
een uitgebreide bouwbegeleiding, een uitgebreide bouwbegeleiding, 
persoonlijke training én budget voor de persoonlijke training én budget voor de 
openingsmarketing. Daarnaast zal er een openingsmarketing. Daarnaast zal er een 
lening aangevraagd moeten worden bij lening aangevraagd moeten worden bij 
de bank. De totale investering komt neer de bank. De totale investering komt neer 
tussen de €250.000,- en €350.000,-. tussen de €250.000,- en €350.000,-. 

In deze investering zijn onderstaande In deze investering zijn onderstaande 
zaken verwerkt:zaken verwerkt:
• • BouwkostenBouwkosten
• • Winkel inventarisWinkel inventaris
• • ITIT
• • Oven en makelineOven en makeline
• • ScooterScooter

De totale investering is exclusief een De totale investering is exclusief een 
werkkapitaal. Van €10.000,- en een klein werkkapitaal. Van €10.000,- en een klein 
inventaris (non-food en de eerste levering) inventaris (non-food en de eerste levering) 
van €7.000,-van €7.000,-

NB: Bovenstaande investering is een NB: Bovenstaande investering is een 
indicatie gebaseerd op een vestiging indicatie gebaseerd op een vestiging 
van 100m2. De totale investering is van 100m2. De totale investering is 
uiteraard afhankelijk van individuele uiteraard afhankelijk van individuele 
omstandigheden, de locatie, grootte en omstandigheden, de locatie, grootte en 
conditie van de winkel. conditie van de winkel. 

INVESTERING

“Waarom wilt u gaan ondernemen? “Waarom wilt u gaan ondernemen? 
 Waarom bij Domino’s Pizza? Waarom bij Domino’s Pizza?””  
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TRAINING
Indien de gespreksfase positief is afgerond, wordt er een fulltime winkeltraining ingepland. 
Deze in-store training duurt minimaal twaalf weken, maar kan afhankelijk van uw ervaring en 
kennis langer duren. Het is een intensieve training, die plaatsvindt in een van de Domino’s 
Pizza vestigingen onder leiding van een ervaren trainer. Een Franchise Consultant of Training 
Manager geeft u persoonlijke begeleiding en neemt geregeld tests af om uw kennis en kunde 
te checken. 

Bij een succesvolle afronding van de training én een goedgekeurde financiering krijgt u een 
definitieve toestemming om uw eigen Domino’s Pizza winkel te openen.  

WEEK ACTIEPUNT

1-8 Aanmeldingsproces
9-12 Selectie locatie

Besluitvorming
13-22 In-store training
16-22 Bouwproces
23-26 Opening marketing

Plannen & opening
Voorbereiden

27 Opening

TOEKOMST-
VISIE
Het is van belang dat u als toekomstige 
franchisenemer op de hoogte bent van onze 
toekomstvisie. Domino’s Pizza is immers 
voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen. 

Wij vinden het belangrijk om trends en 
ontwikkelingen in onze branche op de voet te 
volgen en onszelf continu te verbeteren. 
Hier zijn wij zelfs voorloper in! Daarnaast willen 
wij de nummer 1 in pizza blijven en streven wij 
naar een sterke groei in de komende jaren. 
Ons huidige doel is om minimaal 250 winkels 
in België te hebben. 
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MARKETING EN 
PUBLICITEIT
Overweegt u een franchise op te zetten? Dan zit u bij Domino’s Pizza goed!
Uit onderzoek van Forbes Magazine VS kwam naar voren dat Domino’s Pizza de beste 
mogelijkheden biedt voor franchising. “Dit komt niet alleen door de combinatie van goede 
service, lage kosten en een uitgebreid menu, maar zeker ook door de goede voorwaarden die 
zij nieuwe franchisenemers biedt”, aldus het zakenmagazine uit de Verenigde staten. 

ONLINE GROEI
De toename van online-orders maakt het runnen van een franchise nóg eenvoudiger. Met 
iets meer dan één druk op de knop kunnen pizzaliefhebbers door het hele land hun favoriete 
Domino’s Pizza bestellen. Het aantal online bestellingen vormt 60% van de totale omzet. 

Het is dus niet opmerkelijk dat Domino’s Pizza actief inzet op het continu verbeteren van 
haar online services. Zo ontwikkelden we Express Delivery, waarmee de klant gegarandeerd 
de bestelling binnen 20 minuten in huis heeft. Ook op het gebied van user-experience blijft 
Domino’s Pizza innoveren. Denk bijvoorbeeld aan de Pizza Tracker, waarmee door middel van 
een GPS actuele informatie over de status van de bestelling met de klant gedeeld kan worden. 
 

COMMERCIALS OP RADIO EN TV
Afgelopen jaar was Domino’s Pizza maar liefst de helft van het jaar op televisie te zien en 14 
weken lang te horen op de radio. Via deze kanalen blijven Domino’s Pizza fans op de hoogte 
van de nieuwste pizza’s, Stuntweken en andere acties. Deze zichtbaarheid groeit elk jaar nog 
door, zowel offline als online. 

Door de juiste media-tools te mixen zorgt Domino’s Pizza voor een continue aanwas van nieuwe 
pizza-lovers. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerkingen die wij aangaan met online 
influencers. Via kanalen als YouTube en Instagram worden op deze manier lanceringen zoals de 
pizza-lunch en de Hot Sandwiches bij de doelgroep scholieren Top of Mind. 

Kortom, Domino’s Pizza heeft alle ingrediënten voor het runnen van een succesvolle 
onderneming voor u klaarliggen. Gaat uw ondernemershart hier sneller van kloppen? 
Neem dan vandaag nog contact met ons op! 

NO.1 
FRANCHISE 

ORGANISATIE
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DOMINO’S PIZZA INNOVATIES
DOMINO’S EXPRESS
Een nieuwe service die Domino’s aanbied is de Domino’s 
Express. Het is de garantie die je als klant kunt kopen om je 
pizza binnen 20 minuten thuis te hebben. Je betaald €1,95 
extra, zodat jouw bestelling voorrang krijgt in de winkel. 
Jouw bestelling krijgt dus de hoogste prioriteit in de winkel. 
Op basis van de GPS tracking kunnen we bewijzen of het wel 
of niet binnen 20 minuten is gelukt. Is het gelukt dan kun jij 
binnen 20 minuten genieten van een verse, handgemaakte 
pizza. Is het niet gelukt? Dan krijg jij van ons een gratis pizza!

GPS TRACKER
Vanaf nu kunt u bij Domino’s Pizza uw 

bestelling real-time volgen. Met de Pizza 
Tracker kunt u precies zien wanneer uw pizza 

klaar is in de winkel en vervolgens kunt u 
met behulp van de GPS Tracker volgen waar 

uw bezorger zich bevindt. Dit is mogelijk doordat 
alle bezorgvoertuigen van Domino’s Pizza zijn uitgerust met GPS-technologie. Dit zijn niet 

alleen de scooters, maar ook de elektrische fietsen en eventueel auto’s. Hiermee kunt u 
dus precies zien hoelang het nog zal duren voordat de bezorger bij u aan de deur staat. 

BESTEL SNEL
Bestel uw pizza nu nog sneller online met de Bestel Snel functie! 
Wanneer je u deze optie gebruikt, kunt u met maximaal 3 klikken 

een van uw vorige bestellingen herhalen! Met het maximum van 3 
klikken is dit één van de snelste manieren om een pizza te bestellen.

DOMINO’S APP
De app van Domino’s Pizza waarmee u gemakkelijk uw bestelling kan plaatsen. In drie 
clicks bestelt u bliksemsnel uw favoriete pizza en kan u eenvoudig en veilig betalen. 

En denk ook aan onze productinnovaties zoals de THICKSHAKE!

ORDER ANYWHERE
Met de nieuwe Order Anywhere dienst van Domino’s Pizza kun t u 

vanaf nu met uw smartphone overal bestellen. Of nouja, bijna overal. 
Zet tijdens uw bestelling uw GPS aan, en wij tonen uw huidige 

locatie op een kaart. Is deze locatie correct en valt deze in het 
bezorggebied van de winkel, dan zullen we op uw exacte locatie 
bezorgen. Is de locatie niet precies genoeg? Verplaats dan de pin 
eenvoudig naar de plek waar u uw pizza bezorgd wilt hebben. 

PIZZA CHEF
Om ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen 
genieten van uw ideale pizza, kunt u uw eigen 
pizza maken. Dit kan betekenen dat u een 
aantal ingrediënten vervangt op een bestaande 
pizza, maar ook dat u uw pizza helemaal van het begin af aan samenstelt. Met de Pizza 
Chef kun u uw eigen creatie leven in blazen, zonder uw keuken op zijn kop te zetten! 

MIN.
EXPRESS

SERVICE
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Na 12 jaar een eigen pizzarestaurant 
runnen had Fethi Tekin het plafond 
wel bereikt. Zijn ondernemersgeest 
bleef onrustig, steeds op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. Zijn schoonbroer, 
Erdogan Locke, is francisenemer van 
DP Court in Saint Etienne. Hij zei tegen 
Fethi: “Jij bent als Messi bij een kleine 
club. Zóveel potentie, maar je hebt een 
Barcelona nodig om echt succesvol 
te worden”. Die uitspraak zette Fethi 
aan het denken. Erdogan wees hem op 
Domino’s. Was dat de uitdaging waar 
hij naar op zoek was?   

Het was een hele ervaring, maar het is hem 
gelukt. Fethi, had vòòr hij zijn eigen winkel 
begon, nog niet voor Domino’s gewerkt. Fethi 
zei ‘ja’ tegen het franchiseeschap en al na 2 
maanden opende hij zijn eigen winkel in Diest.  
Het werd een groot succes. Het was een 

periode die zo snel als een achtbaan voorbij is 
gegaan. In ongeveer 6 weken leerde hij alles 
over Domino’s en het opstarten van zijn eigen 
winkel. In het begin was het wel eens zwaar, 
maar terugkijkend op de afgelopen 3 jaar 
heeft hij geen moment spijt gehad van zijn 
beslissing. 
Fethi: “Ik wilde het graag rustig aan doen. 
Eerst 1 winkel laten uitgroeien tot een 
gezonde onderneming en dan pas verder 
kijken”. Ondertussen is zijn 2e winkel een 
feit; in juni 2020 opende hij de deuren van 
Domino’s Tessenderlo. “Stiekem denk ik toch 
al aan het openen van een 3e of 4e winkel”.

Volgens Fethi zijn een aantal dingen erg belangrijk bij het opstarten van een eigen 
onderneming binnen Domino’s. Wat je volgens hem echt nodig hebt is een echte 
ondernemersgeest gekoppeld aan doorzettingsvermogen. Je moet in een korte tijd relatief 
veel kennis in je op kunnen nemen en alle in’s en out’s van Domino’s kunnen toepassen in 
de praktijk. “Als medewerker van Domino’s heb je misschien een voorsprong wanneer je 
een eigen winkel wilt beginnen. Maar mijn groei laat zien dat je ook zonder ervaring binnen 
Domino’s heel succesvol kunt worden. Het bewijs? Na 6 maanden is mijn winkel uitgeroepen 
tot dé voorbeeldwinkel van België. Ook komen er regelmatig nieuwe franchisenemers bij mij in 
opleiding, ik vind het leuk om mijn kennis en ervaring te delen en banden op te bouwen. Samen 
maken we Domino’s tot een groot succes, dat kan ik natuurlijk niet alleen”.

Overigens staat Fethi zelf ook vaak op die werkvloer. Hij is hét aanspreekpunt in zijn winkels. 
“Ik kan echt niet goed stilzitten. Ik ben de hele dag bezig en wil bij sommige zaken zelf de 
controle houden. Zo maak ik zelf alle roosters en zorg ik ervoor dat ik altijd aanwezig ben bij de 
opleiding van nieuwe werknemers. Ook doe ik de bestellingen vaak zelf, omdat ik precies weet 
wat de winkels nodig hebben aan voorraad. Natuurlijk kan ik die taken ook over laten aan de 
store manager, maar ik ben graag betrokken bij alles wat er gebeurt in mijn winkels”.

De tip van Fethi aan toekomstig franchisees:
In één zin: ga het gewoon doen! Domino’s is een bedrijf waar alles mogelijk is. Als je de wil hebt 
om te ondernemen dan gá je gewoon ondernemen. Domino’s is een bedrijf dat enorm hard aan 
het groeien is. Een bedrijf waarbij succes in de toekomst gegarandeerd is. Laat die trein je niet 
passeren maar stap op!

INSIDE THE JOB
Slow where it matters, fast where it counts. De franchisenemers van Slow where it matters, fast where it counts. De franchisenemers van 
Domino’s Pizza hebben een passie voor ondernemen en natuurlijk voor Domino’s Pizza hebben een passie voor ondernemen en natuurlijk voor 
pizza’s. Zo ook Fethi Tekin uit Vlaanderen en Sacha Pesic uit Wallonië.pizza’s. Zo ook Fethi Tekin uit Vlaanderen en Sacha Pesic uit Wallonië.

HET VERHAAL 
VAN FETHI TEKIN: 
“elk talent verdient 
een grote club ”. 

“Stiekem denk ik 
toch al aan het 
openen van een 3e 
of 4e winkel”. FETHI
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10 jaar lang is Sacha Pesic lid van 
de Domino’s familie, waarvan hij 
zichzelf al 7 jaar franchisenemer 
mag noemen. Vier winkels verder 
is hij bezig met het opstarten 
van een vijfde winkel. Zijn 
toekomstbeeld? Zijn doel is om 
nog meer winkels te openen, om te 
blijven groeien, dat is het enigste 
wat nooit ophoudt bij Domino’s. 
Of hij altijd franchisenemer zal 
blijven? “Uiteindelijk wil ik mijn 
winkels gaan verkopen, dan wil 
ik hogerop komen binnen de 
organisatie, misschien kan ik 
dan wel CEO van België worden 
bijvoorbeeld, vele zijn mij al voor 
geweest dus ik weet dat het 
mogelijk is.”

In drie jaar tijd was Sacha 
doorgegroeid van bezorger naar 
pizzamaker naar weekendmanager. 
Hij kende Domino’s van binnen en 
buiten toen hij afstudeerde van 
de opleiding logistiek business 
management. Daar zag hij zichzelf 
niet oud in worden dus heeft hij 
al snel de keuze gemaakt om een 
eigen winkel op te starten. “Het 
leuke aan werken bij Domino’s is 
dat je echt onderdeel bent van een 
familie, er is altijd ambitie naar meer, 
meer omzet, meer winkels, meer 
klanttevredenheid, de sfeer is zo 
goed.”

Eén jaar later, op 23-jarige leeftijd 
was zijn eerste doel bereikt. 
Zijn eigen Domino’s winkel in 
het centrum van Brussel. Het 
moeilijkste aan het opstarten 
van een eigen winkel? “Op 
administratief en financieel vlak had 
ik nog geen ervaring, toch zijn deze 
onderdelen erg belangrijk in het 
ondernemerschap. Met tijd, ervaring 
en hard werken is dit allemaal goed 
gekomen gelukkig.”

Momenteel is Sacha bezig om 
zijn vijfde winkel te openen. “De 
overgang van één naar twee winkels 
is het grootste, dat is het moment 
dat je het hele leiderschap opnieuw 
moet gaan uitvinden. Je kan niet 
in twee winkels tegelijk zijn, dat 
vergt veel organisatie en dan pas 
leer je echt hoe je het personeel 
moet loslaten en vertrouwen.” Om 
succesvol te worden en te kunnen 
blijven groeien is het hebben 
van een ondernemersgeest een 

belangrijke eigenschap, samen 
met het goed kunnen leiden van 
een team. Het draait niet om het 
zijn van de baas maar ook om het 
helpen van anderen, het belonen, 
beheersen en motiveren. 
Op dagelijkse basis ben je als 
franchisenemer voornamelijk bezig 
met het verbeteren van je winkels. 
Je focust voornamelijk op cijfers, 
kosten, sales, marketing, uitbreiding 
en opleiding van personeel. Op de 
werkvloer hebben de managers de 
grootste verantwoordelijkheid in de 
winkels van Sacha. “Ik wil dat de 
managers echte ‘business leaders’ 
worden en zo veel mogelijk zelf 
doen, ook ben ik ervan overtuigd 
dat ik als franchisenemer moet 
kijken naar het grote plaatje. Als ik 
te dicht op een van mijn winkels ga 
zitten heb ik geen overzicht meer 
over de andere winkels.”

De tip van Sacha aan 
toekomstige franchisees:
“Dit is echt veruit de beste tijd om 
te starten als franchisenemer bij 
Domino’s. Anno 2021 is delivery 
de toekomst en laats dat nu net 
hetgeen zijn waar Domino’s (mede) 
succesvol mee is geworden. In 
België staan we zelfs op #1 sinds 
we Pizza Hut hebben ingehaald met 
meer dan 30 winkels. Kortom, de 
tijd om te starten is nu, wacht niet 
met het behalen van je doelen en 
begin vandaag!

Wat daar nog bij komt is dat 
het vertrouwen dat je in jezelf 
hebt naar mijn mening ook 
echt je succes bepaalt. Je moet 
vertrouwen hebben in je succes 
en in je toekomst. Zelfs als je geen 
diploma’s hebt ben je welkom om 
door te groeien bij Domino’s, als je 
maar laat zien wat je wilt en wat je 
kan.”
  

“Het leuke aan 
werken bij Domino’s 
is dat je echt 
onderdeel bent 
van een familie”.

“Zelfs als je geen 
diploma’s hebt 
ben je welkom om 
door te groeien bij 
Domino’s”.

De ambitie 
VAN SACHA PESIC
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Bij Domino’s Pizza in de Benelux werken 10.000 
mensen. Werken bij Domino’s Pizza voelt als één grote 
familie. Dat zeggen wij niet zelf. Dat zeggen onze 
collega’s. 90% van onze franchisenemers is begonnen 
als pizzabakker of bezorger. Dat zegt alles over de 
kansen die wij onze mensen bieden. Wij zijn “one team” 
met “one goal”: u blij maken met lekkere, verse pizza’s. 
En we zoeken regelmatig mensen om ons daarbij te 
helpen.

To Do list:
Aanvragen fransichebrochure Domino’s Pizza

Zoeken wat andere franchisenemers zeggen

afspraak maken met Domino’s Pizza
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Domino’s Pizza België
Uitbreidingstraat 512

2600 Berchem
+32(0)3 240 11 50

Info.Belgium@dominos.be
www.dominos.be


