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Langzaam maar zeker stoomt telecombedrijf Ritel op naar een landelijke dek-

king. De geïnteresseerde ondernemer uit Heerenveen moet nog even geduld 

hebben, maar de komende jaren zullen de franchisevestigingen zich in rap tem-

po uitbreiden vanuit het zuidwesten van het land. René Joziasse, directeur Ritel 

Franchise Stores, trekt die kar. Hij belicht de huidige stand van zaken, samen 

met een kersverse franchisenemer. “Bij hele grote formules is de betrokkenheid 

minder. De Ritel-sfeer is laagdrempelig.”

Hard franchise heeft als 

voordeel dat de franchisenemer 

weet waar hij aan toe is
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✚

Derk Müller (37) 

was de allereerste 

werknemer van 

Ritel. Toen hij in 

1996 samen met 

oprichter Richard 

de Ruiter de eerste 

vestiging in Terneuzen opende, zag hij 

al een bestaan als ondernemer in het 

verschiet. “Mochten jullie op franchise-

basis beginnen, dan wil ik de eerste 

zijn”, liet hij weten. De volgende tien 

Eerste werknemer wordt ondernemer

jaren zou hij echter als filiaalhouder en 

inkoopmanager werkzaam zijn. Maar nu 

is het toch zover. In maart dit jaar opent 

hij daadwerkelijk de deuren van zijn 

eigen vestiging. In de plaats waar hij is 

opgegroeid, Hulst. Hij is daarmee niet de 

eerste, maar de derde franchisenemer 

van Ritel en terug op het oude nest. 

De afgelopen vier jaar maakte hij een 

uitstapje naar een andere branche.

“Ik open nu een eigen winkel in een 

plaats en een pand die ik zelf heb 

uitgezocht”, zegt Müller. Daarbij blijft 

zijn inbreng niet. “Het is uiteraard een 

formule met intensieve begeleiding. 

Maar je wordt als ondernemer ook 

echt betrokken bij het opbouwen van 

de winkel. Ik denk bijvoorbeeld mee 

over de etalages, het aantal kasten en 

de mate van gevelreclame. De inde-

ling van de kantoorruimtes bepaal je 

helemaal zelf.”

Ritel maakt gebruik van de 

‘product plus’ verkoopmethode

De Ritel-sfeer is 

laagdrempelig


