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Fleur (22): Doordat ik mezelf kan zijn, voel ik me
bij Domino’s thuis
Fleur Koehof is 22 jaar en startte ooit als fietsbezorgster bij Domino’s. Het was haar eerste

bijbaan en na twee jaar pauze van Domino's, miste ze het werk en het bedrijf. Ze besloot terug

te komen en werkte aan haar leidinggevende ambities. Inmiddels is ze trotse winkelmanager

van de winkel in Goirle. Fleur vertelt meer over haar loopbaan bij Domino's en waar zij haar

werkgeluk uithaalt.
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Leren en werken
In haar beginperiode bij Domino's heeft Fleur verschillende functies gehad. Ze vertelt: ''Ik ben

begonnen als fietsbezorgster en heb toen steeds meer skills bijgeleerd. Van bezorgen tot het

aannemen van bestellingen en later ook het maken van pizza’s. Toen ik ook dat kunstje onder

de knie had, ben ik gaan kijken hoe ik me verder wilde ontwikkelen. Het leidinggeven in de

winkel ging me goed af en ik besloot hier verder mee aan de slag te gaan.’’

Fleur ontdekte dat ze een opleiding kon combineren met haar werk bij Domino’s. Dat sprak

haar enorm aan. Ze vertelt: ‘’Ik werk fulltime en ga één dag in de week naar school. Het is voor

mij de perfecte combinatie. Ik krijg kennis vanuit de opleiding en doe ervaring op in het

leidinggeven op de werkvloer. Deze combinatie zorgde ervoor dat ik snel kon doorgroeien van

assistent-manager naar winkelmanager.’’

Meer dan collega's
Fleur is enthousiast over de band die ze met haar collega’s heeft. Ze vertelt: ''Vooral als je

begint met werken is het spannend, omdat je nog niet iedereen kent. Ik ben van mezelf best

verlegen, maar na een tijdje leer je mensen beter kennen. Je wordt closer, collega's worden

vrienden en je voelt je steeds meer op je gemak. Dat merk je dan tijdens het werk. Als ik hier 's

avonds muziek op zet, zing ik gewoon uit volle borst mee terwijl er nog andere werknemers in

de winkel zijn. Dat boeit me dan gewoon niet. Dat is iets wat ik niet zou durven als ik iemand

niet goed genoeg ken. Dat ik mezelf kan zijn, maakt dat ik me hier thuis voel.’’

Ook na werktijd onderneemt Fleur dingen met haar collega’s: ''De band met de franchisenemer

en andere winkelmanagers uit de regio voelt bijna als een familie. Elk kwartaal gaan we wel

iets leuks doen. Dat is altijd erg gezellig.’’

De juiste balans
Wat Fleur zo fijn vindt van werken bij Domino's? ''Het werk is heel leuk om te doen. Je werkt

met je handen en je kan als het druk is dan ook lekker knallen en perfecte pizza’s maken. Maar

het gaat mij ook om de balans. In deze winkel liggen ook de nodige uitdagingen. Het is nog

een vrij nieuwe winkel. Een interessant vraagstuk is bijvoorbeeld hoe we onze producten en

service nog beter bekend kunnen maken bij de inwoners. Ook in de winkel wil ik graag kijken

hoe we nog efficiënter kunnen werken. Die combinatie van werken met je handen en ook

nadenken over vraagstukken, vind ik super.''



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 330 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, Singapore, Cambodja,
Maleisie, Frankrijk, Japan, Duitsland, België, Luxemburg, Nederland en Denemarken. Voor meer informatie, ga
naar www.dominos.nl.

Vind je het verhaal van Fleur interessant? Lees dan ook eens het verhaal van Amy.
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