
Domino’s zit 
gebakken met 
SimpledCard
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CLIENT CASE : DOMINO’S

Joost van der Bruggen
Controller
Domino’s

We kunnen nu alle 
transacties gelijk op de juiste 
kostenplaats boeken, zonder 
dat we veel werk handmatig 
moeten doen.
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CLIENT CASE : DOMINO’S

Weg met voorschotten
Domino’s werkte voorheen met contant geld in de winkels. 
Shopmanagers gebruikten geld uit de kas voor aankopen 
voor in de winkel en gaven cash mee aan koeriers om te 
tanken. Regiomanagers schoten regelmatig bedragen voor.

Nu hebben de shopmanagers en regiomanagers SimpledCard 
betaalpassen. Controller Joost van der Bruggen: “In de winkel scheelt het 
dat medewerkers een bonnetje direct kunnen inscannen en opsturen. 
Alles is gelijk goed verwerkt.” 
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CLIENT CASE : DOMINO’S

De uitdaging 
Als shopmanager moet je flink wat uitgaven doen om de boel te 
runnen. Daarvoor werd regelmatig een greep gedaan uit de kas met 
contant geld. Of er werd even snel zelf voorgeschoten. Logisch, maar 
ook onoverzichtelijk. Koeriers kregen geld mee om te tanken en dat 
geld werd ook door anderen voorgeschoten. Om overzicht te creëren, 
duidelijkheid naar werknemers te verschaffen en de administratie 
efficiënter te laten lopen, werd naar een oplossing gezocht. Zodoende 
kwam Domino’s uit bij SimpledCard.

 
De oplossing 
“SimpledCard geeft meer grip en meer zicht op wat er uitgegeven 
wordt. Ook kunnen we bepalen of werknemers er budget bij krijgen. 
De regiomanagers hebben ieder zo’n vijf winkels in hun portefeuille. Zij 
doen aankopen voor bijvoorbeeld de opening van een nieuwe winkel 
en vervangen spullen die kapot gaan. Deze uitgaven werden eerst 
voorgeschoten en achteraf gedeclareerd, maar nu kunnen ze hun 
SimpledCard betaalpas gebruiken,” aldus Van der Bruggen. 

GRIP & INZICHT
Realtime inzicht op uitgaven

MINDER RISICO
Veiligheid boven alles door kasgeld te vervangen door een pas

SNELLE VERWERKING
Realtime geld overmaken naar de pas
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In de winkel scheelt het dat 
medewerkers een bonnetje 
direct kunnen inscannen en 
opsturen. Alles is gelijk goed 
verwerkt.

CLIENT CASE : DOMINO’S
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CLIENT CASE : DOMINO’S

Minder risico en fraude
Het was volgens Van der Bruggen niet fijn om contant geld mee te 
geven aan medewerkers. Domino’s  zit er nu korter op en weet precies 
wat er met het geld gebeurt. Het is bovendien simpeler, vertelt Van der 
Bruggen, omdat bijvoorbeeld koeriers nu een betaalpas meekrijgen als 
ze gaan tanken.

Domino’s
Domino’s is het grootste pizza bezorg- en afhaal bedrijf ter wereld. 
Expertise en passie voor het maken en bezorgen van verse, hete pizza’s 
heeft Domino’s al talrijke prijzen opgeleverd. De eerste vestiging van 
Domino’s in Nederland werd geopend in 1989 in Breda en inmiddels is 
Domino’s marktleider in Nederland met al meer dan 200 vestigingen.

 

+200
Winkels Pizza’s per week

250.000
Werknemers
+7.500
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Benieuwd wat SimpledCard uw
organisatie oplevert?

Vraag een demo aan

Na een aanvraag voor de online demonstratie neemt een 
medewerker van SimpledCard contact met u op om de demo in 
te plannen. Voor de afspraak wordt een link verzonden waarop 
de demonstratie wordt getoond. Een medewerker licht de 
presentatie telefonisch toe en bespreekt alle mogelijkheden van het 
SimpledCard systeem. 

Er is uiteraard ook ruimte voor uw vragen. Bekijk zelf waarom onze 
klanten zo enthousiast over SimpledCard zijn. Een presentatie duurt 
ongeveer een kwartier en is geheel vrijblijvend.

020 4200287www.simpledcard.com sales@simpledcard.com

CLIENT CASE : DOMINO’S

https://www.simpledcard.com/demo-aanvraag/
http://www.simpledcard.com
mailto:sales%40simpledcard.com?subject=Vraag%20vanuit%20Domino%27s%20clientcase

