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Fijne collega’s dragen het meeste bij aan
werkgeluk van jongeren
7 op de 10 jongeren verkiest fijne collega’s boven salaris

Wie gelukkig wil zijn met de keuze voor een (bij)baan, kan maar beter fijne collega’s om zich

heen hebben. Die dragen namelijk het meeste bij aan het werkgeluk van Nederlandse

jongeren. Ook jezelf zijn, een betere werksfeer en flexibele werktijden zijn belangrijke factoren

om over te stappen naar een andere (bij)baan. Dat blijkt uit recent onderzoek van Domino’s

Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights onder 1000 respondenten.
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2000 openstaande vacatures

DVJ Insights onderzocht in opdracht van Domino’s Nederland wat jongvolwassenen zoeken in

een (bij)baan. Met de laagste werkloosheid in bijna 20 jaar, een sterk groeiende bezorgmarkt

waarin de keten zelf gemiddeld 25 winkels per jaar opent en bijna 2000 openstaande vacatures,

is het één van de meest relevante vraagstukken voor het bedrijf.

Unieke cultuur

Manon Stoutjesdijk van Domino’s Nederland vertelt: ‘’Jongvolwassenen willen een werkplek

waar ze energie krijgen, helemaal zichzelf kunnen zijn en met passie en plezier met collega’s

aan de slag kunnen. Voor ons was dit onderzoeksresultaat een bevestiging dat we hier als

bedrijf in moeten blijven investeren. Mensen zien een groot bedrijf met veel jonge mensen die

pizza’s bezorgen. Maar er schuilt een hele wereld en unieke cultuur achter. Twee jaar geleden

hebben we bijvoorbeeld een intern event opgericht: Domino’s Next Talent Network. Jezelf

kunnen zijn, je dromen najagen en elkaar helpen staan tijdens deze evenementen van dit

netwerk centraal. Het netwerk groeit jaarlijks aan populariteit.’’

Aan de slag met inzichten

Wat kan Domino’s leren van de inzichten uit het onderzoek? Manon Stoutjesdijk: ‘’Vooral laten

zien wat die unieke cultuur is en hoe een werkdag bij Domino’s eruit ziet. Hoe je als nieuwe

collega én leuk werk kunt doen, nieuwe mensen kunt ontmoeten en jezelf zowel op werk als

persoonlijk vlak kunt ontwikkelen. Domino’s Next Talent Network is een intern event, maar de

sfeer willen we ook naar buiten brengen. Daarom organiseerden we op basis van deze

inzichten een Family & Friends Day: iedereen die op zoek is naar een (bij)baan, kan zelf

ervaren wat werken bij Domino’s voor hen kan betekenen.'

Domino’s Family & Friends Day
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OVER DOMINO'S

Domino’s: wereld’s grootste pizza bezorg- en afhaalbedrijf.

Domino’s heeft wereldwijd ruim 18.000 vestigingen in meer dan 89 landen. De franchiseformule is sinds 1989 in
Nederland gevestigd en heeft hier inmiddels meer dan 300 vestigingen. Als marktleider heeft Domino’s het
grootste en meest geavanceerde delivery systeem, waardoor de koeriers jaarlijks zo’n 24 miljoen absoluut
verse, warme en kwalitatief hoogstaande pizza’s bezorgen. Domino’s Pizza Nederland maakt sinds april 2006
deel uit van Domino’s Pizza Enterprises Ltd (DPE). DPE is in Australië beursgenoteerd en is de master
franchisenemer voor het merk Domino’s Pizza in Australië, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Monaco, Frankrijk, Japan,
Duitsland, België, Luxemburg, Nederland en Denemarken. Voor meer informatie, ga naar www.dominos.nl.

Tijdens de Family & Friends Day op zaterdag 2 april kregen familieleden en vrienden van

teamleden een uniek kijkje in de keuken van Domino’s. Van bezorgen tot zelf pizza’s bakken:

alles kwam aan bod.

Pizzamaker Floor is werkzaam bij Domino’s Oegstgeest en vertelt: ‘’Ik heb verschillende

bijbaantjes gehad, maar mijn werk bij Domino’s is niet zomaar een bijbaantje. Je ervaart echt

een vriendencultuur.’’ Dat bevestigt ook James, die zijn zoon Xander een dag helpt op de

bezorgfiets: ‘’Ik begrijp waarom hij ’s avonds altijd zo blij terugkomt van zijn werk.’’ Xander:

‘’Eigenlijk voelt werken bij Domino’s nooit écht als werken.’’   
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