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Wat zijn jullie ervaringen vanaf de start van Pizza Hut Nederland? Wat is er mee 
of tegen gevallen? 
De operatie loopt soepel en alle medewerkers zijn zeer goed getraind op het 
maken van onze producten. We maken nu een volgende slag, waarbij we 
medewerkers trainen op hospitality en bijverkopen. Er staat een goed fundament 
voor verdere groei. De pizza's die wij aanbieden en met name de grootte en 
diversiteit aan bodems ervan vallen in de smaak bij onze gasten. Gasten geven 
vaak aan dat zij blij zijn dat Pizza Hut terug is van weggeweest! 
 
Tegenvaller was dat de juiste loopstromen van Utrecht CS pas begin dit jaar geregeld zijn en de OV poortjes 
definitief dicht zijn gegaan. Wij hadden verwacht dat dit door de Gemeente Utrecht en NS eerder zou zijn 
geregeld. Wij zien op basis van de huidige loopstromen dat de omzet gelijk is gestegen in vergelijking met de 
periode vorig jaar. Tegenvaller in Almere was dat het proces tot sleuteloverdracht via de verhuurder lang op zich 
heeft laten wachten, waardoor wij later open zijn gegaan dan gepland. Maar ook Almere draait nu op volle kracht 
en is succesvol.  
 
Hoe gaat het met de vestigingen die via Geldvoorelkaar.nl zijn gefinancierd? 
De omzet in onze vestiging Utrecht Centraal Station krijgt een boost nu de loopstromen goed zijn vormgegeven. 
Dit heeft met name te maken met het definitief sluiten van de OV poortjes, waardoor mensen zonder OV kaart 
automatisch langs ons Pizza Hut filiaal lopen. Het team in Utrecht is in staat om compleet zelfstandig te draaien. 
Ook in Almere is dit het geval en het publiek in Almere weet Pizza Hut goed te vinden! Wij monitoren continu de 
gewenste bezetting en de mate waarin gasten van Pizza Hut snel en klantvriendelijk worden bediend.  
 
Wat verwachten jullie van de vestigingen in Gouda en Delft? 
De vestigingen in Gouda en Delft zijn beiden centrumlocaties en wij verwachten hier dan ook veel van. In Gouda 
zitten wij op het plein waar de markt tweewekelijks wordt gehouden en in Delft zitten wij vlakbij het plein waar 
de markt wordt gehouden. Wij hebben door deze vestigingen veel meer exposure en kunnen de marketing van 
Pizza Hut uitbreiden naar de regio Den Haag. Dit is positief voor onze landelijke exposure en de uiteindelijke 
landelijke uitrol van Pizza Hut. Ambitie is om de komende 3 jaar nog circa 15 extra vestigingen te openen! Het 
participatiemodel maakt het mogelijk dat ook andere ondernemers voor eigen rekening en risico een Pizza Hut 
vestiging op kunnen starten. Dit vergroot de kracht van Pizza Hut, doordat steeds meer ondernemers zich 
aansluiten en de ambitie hebben om hun vestiging succesvol te maken.  
 
Wat zijn de plannen voor de toekomst? 
Wij zijn reeds bezig met de volgende vestigingen in Rotterdam, Amersfoort en regio Amsterdam. Vestigingen in 
Rotterdam willen wij in juli 2018 openen en overige vestigingen na de zomervakantie. Het participatiemodel 
maakt het mogelijk om in een verantwoord tempo te groeien. Tegelijkertijd zijn wij bezig om ons menu onder de 
loep te nemen en aan te passen c.q. aan te vullen. De input van klanten uit Almere en Utrecht is hierin leidend. 
 
Wat willen jullie de ondernemers die participeren in de vestigingen Gouda en Delft meegeven?  
De locaties van de vestigingen Delft en Gouda zijn goed. Daarnaast raden wij hen aan veel aandacht te besteden 
aan “hospitality”. Klanten van Pizza Hut moeten snel maar ook heel klantvriendelijk geholpen worden. Dit 
betekent dat medewerkers (en ook managers) een hulpvaardige instelling en een hands-on mentaliteit moeten 
hebben. Het werven en selecteren van goede medewerkers is dan ook de basis van het succes van een vestiging. 
Qua marketing kunnen we samen met ondernemers goed inspelen op bijvoorbeeld de vele studenten in Delft en 
toeristen in Gouda. We zullen dan ook originele marketingcampagnes bedenken om Pizza Hut Delft en Gouda 
goed op de kaart te zetten.  
 
Conclusie  
Wij zien de toekomst zonnig tegemoet. De organisatie van Pizza Hut Nederland staat en met het 
participatiemodel zijn we in staat om samen met andere ondernemers Pizza Hut te laten groeien in Nederland. 
Hiermee krijgt de comeback van Pizza Hut in Nederland steeds meer gestalte, uiteraard met steun van onze 
belangrijkste partner: de crowd! Wij nodigen iedereen van harte uit om eens een kijkje te nemen in onze 
vestigingen.  


