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Behalve een rondleiding door het fonkelnieuwe, 
imposante hoofdkantoor van Just Eat Takeaway.
com aan de Piet Heinkade te Amsterdam, krijgen 
we hier alles te horen over de nieuwste propositie 
van het platform dat 680.000 partners in 22 landen 
verbindt: de ‘Thuisbezorgd Pay Card’. Interessant voor 
kantoorpartijen, eigenaren en cateraars.
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thuisbezorgd Pay 
verovert harten 
werknemers met 
‘eet tegoed’ 
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imad Qutob
senior Director 
Just eat 
takeaway.com for business 
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Naam: 
Imad Qutob
Bedrijf: 
Just Eat Takeaway.
com (Thuisbezorgd.nl 
in Nederland) 
Werkt als: 
Sr. Director Corporate 
Solutions  
Vooral bezig met: 
Het uitleggen wat onze 
B2B propositie inhoudt
Wil bereiken: 
Het geliefd maken 
van ons product in de 
22 landen waarin we 
opereren 
Over tien jaar: 
Is het normaal om 
naast je salaris 

In de metershoge oranje gekleurde hal wacht 
Imad Qutob, Senior Director ‘Just Eat Takeaway.com 
for business’ ons gastvrij op. Op een enorm digitaal 
scherm zien we flitsende beelden van bezorgers, 
via een brede openbare trap naar een hal vol vakjes 
- zodat de 1.200 werkplekken hier ook makkelijk 
bevoorraad kunnen worden - gaan we door de 
‘gate’. Het tapijt ruikt nog naar nieuw, slechts een 
paar maanden is het kantoor open, nadat de vorige 
bewoners van Booking.com vertrokken waren en een 
flinke verbouwing heeft plaatsgevonden. Vol trots 
toont Qutob een mini-supermarkt zonder personeel 
die vlak voor de mega-kantine is gesitueerd. 
Vooruitlopend op het gesprek, demonstreert 
hij alvast de Thuisbezorgd Pay Card, waarmee 
medewerkers contactloos en snel kunnen afrekenen 
met het tegoed (Thuisbezorgd Pay) van de zaak, in dit 
geval Just Eat zelf. 

Just Eat Takeaway.com, in ons land ook bekend 
als Thuisbezorgd.nl, is van origine een Nederlands 
bedrijf dat websites exploiteert voor het bestellen 
van maaltijden. De dienstverlening wordt nu 
gaandeweg uitgebreid, in steeds meer landen. Het 
bedrijf is in 2000 opgericht door de toen 21-jarige 
Enschedese student Jitse Groen. Qutob, terwijl we 
langs de padel-baan lopen op de binnenplaats: ‘We 
groeien hier zo hard en veranderen zo snel, dat Jitse 

wel eens zegt: ieder jaar is dit een ander bedrijf. Ik 
ben employee nummer 20, werk hier nu dertien 
jaar en intussen zijn het ruim 20.000 collega’s. Toen 
ik hier begon op de sales-afdeling was ik nog een 
Bedrijfskunde-student. Ik kreeg de gelegenheid de 
marketingafdeling op te zetten met drie mensen. Nu 
werken er alleen daar al vele honderden mensen... Ja 
dat is wel mooi aan het werken hier.’ 

Vijf jaar geleden vroeg Groen hem om de B2B 
tak op te zetten voor Just Eat Takeaway.com. ‘We 
hadden een Israëlisch bedrijf gekocht, dat namens 
werkgevers een kaart met betaaltegoed verzorgde, 
die bij restaurants uitgegeven konden worden. 
Eet-tegoed dus, inmiddels in Israël is de hoogte 
van dat tegoed de tweede vraag die je stelt bij 
salarisonderhandelingen. Dat ben ik met mijn team 
gaan uitrollen in Europa.’

Dit nieuwe B2B-avontuur startte online met het 
Thuisbezorgd Pay tegoed dat je op het plaform bij 
aangesloten restaurants kunt besteden. Inmiddels 
is het platform ook aan de offline uitrol begonnen. 
Centraal in dat concept staat een betaalkaart, 
die samen met Mastercard en Ayden uitgegeven 
wordt. Dit partnership garandeert volgens Qutob 
dat de kaart overal ter wereld direct werkt. ‘Bij 
vrijwel elk restaurant, lunchroom of koffiebar 
kan je betalen. Je bent dus niet gebonden om het 

over een tegoed 
voor maaltijden te 
onderhandelen
Het kantoormoment 
van de dag: 
De lunch uiteraard   
Leukste collega: 
Ga ik toch voor ex-
collega Ferry,  maar 
hij komt vast wel weer 
terug als collega 
Buiten de deur naar: 
Om de week 
op donderdag 
restaurantnight met 
m’n vriendin, elke keer 
een andere keuken 
uitproberen
Een deal met/over: 
Een grote klant in 

Polen die binnen no 
time had besloten het 
hele bedrijf een kaart 
van ons te geven 
De stand van het land: 
Het gaat nog steeds 
heel goed met heel 
veel mensen
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling: 
Herveredeling van 
economische macht 
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling: 
De keuzes van China 
in de komende jaren 
Uitkijken naar: 
Meer nachtrust voor 

‘toen ik hier 
startte was ik 
werknemer 
nummer 20, 
nu werken er 
ruim 20.000 
collega’s’ 

ons dochtertje én 
onszelf 
Belangrijkste persoon/
personen: 
Mijn zoontje, dochter 
en vriendin uiteraard 
Weggeven: 
Een paar kilo pre 
corona kleding 
Veranderen: 
Post corona 
kledingmaten  
LIJSTJES 2022
Boeken: 
De meeste mensen 
deugen
We zijn ons brein
Waarom generalisten 
verder komen
Podcasts/RTV 

programma’s:
Zelfspodcast 
Maarten van Rossem 
De Podcast 
NRC Onbehaarde Apen
Hebbedingen:
reMarkable, een 
schrijfblok, een tablet 
Hue bewegingssensor, 
knopjes 
wegautomatiseren 
Husqvarna 
Robotgrasmaaier, 
nooit meer maaien 
ZAkELIJkE 
TERUGBLIk 2022 
Welk cijfer geef je 
2022: 
Een 8 
Mooiste moment: 

Eigenlijk elke keer dat 
we een deal closen 
PERSOONLIJkE 
TERUGBLIk 2022
Welk cijfer geef je 
2022: 
Een 8 
Topserie: 
Ik kijk geen series 
Sportieve hoogtepunt: 
Waarschijnlijk het feit 
dat ik weer ben gaan 
sporten 
Beste boek: 
De meeste mensen 
deugen, en ik lees veel 
samenvattingen via 
Blinkist
Beste aankoop: 
reMarkable2

Vakantie: 
Italië
Welke film maakte 
indruk: 
Ik kijk geen series en 
geen films sorry
Leukste Diner: 
Met m’n vriendin 
Beste song: 
Zondag van Hazes,
maar Losing It van 
Fisher vind ik ook 
heerlijk 
Inspirerend: 
Jitse Groen 
Sportmaatje: 
Blaz
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tegoed online uit te geven bij onze restaurants. 
Je hebt volledige keuzevrijheid, we zijn ook niet 
afhankelijk van goedkeuring van of een contract 
met de eetgelegenheid in kwestie: het is gewoon een 
pinbetaling!’ 

Na de lancering van het online budget 
Thuisbezorgd Pay in 2020 is de Thuisbezorgd 
Pay Card in 2021 geïntroduceerd, nu wordt 
functionaliteit toegevoegd. Klopt het dat je 
hiermee ook in bedrijfskantines kan betalen en 
wat betekent dit voor de bestaande modellen van 
catering, zoals tijdens lunchtijd?
Qutob: ‘Jazeker kun je hiermee ook in kantines 

betalen. Ik zal uitleggen hoe het hele concept werkt. 
Over kantines: stel je hebt 100 werkplekken, waarvan 
er gemiddeld 85 bezet zijn. Daarvan bezoeken 
dagelijks 40 mensen de bedrijfskantine voor de 
lunch en geven daar gemiddeld vier euro uit per 
persoon. Dit model was voor corona eigenlijk al 
onhoudbaar, maar tegenwoordig helemaal met meer 
thuiswerkers. De betaalkaart biedt een oplossing voor 
bedrijven, namelijk door het budget dat nu al namens 
de werkgever naar de kantine gaat terug te geven aan 
de werknemers.’ 

Hoe dan?
‘Door het budget via de kaart vrij besteedbaar 

te maken. Intern hoef je niet meer per sé met één 
cateraar te werken, die uitlevert aan één bedrijf 
binnen één gebouw. En de cateraar kan verder kijken 
dan die ene opdrachtgever. Er zitten immers vaak ook 
andere bedrijven in dat ene gebouw of op dat terrein. 
Is samenwerking met onze eigen bezorgdienst 
kunnen we zo’n compleet gebied beleveren maar dan 
door leveranciers naar individuele wens. Daarover 
zijn we nu in onderhandeling met een aantal 
cateraars. De kern is dat werknemers, medewerkers 
een eigen Card kaart hebben waarop de werkgever 
maandelijks een “Eet- tegoed” stort, waarmee je 
intern kunt lunchen maar ook na een wandelingetje 
in de pauze naar een eettentje kan gaan of iets kunt 
afhalen. Het leuke is dat uit internationaal onderzoek 
blijkt dat 100 euro eettegoed van je werkgever veel 
meer doet dan 100 euro loonsverhoging: het is een 

betaalbare en effectieve employers benefit, waarvan 
je meerdere keren per week geniet. En dat is een 
mooi pluspunt in deze tijd van personeelskrapte.’

Kun je er ook ‘s avonds mee aan huis laten 
bezorgen, na het werk bijvoorbeeld?
‘Ja dat kan ingesteld worden. Wij hebben geloof 

ik 98% dekking in alle postcodes in Nederland. En 
als mensen willen of moeten overwerken kan je 
voor die paar overwerkers geen kantinemedewerker 
aanhouden. Je kan wel via koelingen en smartfridges 
zorgen voor voldoende vers bereid eten op het werk, 
bezorgd via het platform of lokaal en afgerekend 
met de kaart. Je kunt een geleverde maaltijd - of 
meerdere voor het gezin - ook meenemen naar huis. 
De slimme ijskasten zorgen voor minder verspilling 
en dankzij de kaart wordt het kantoor ook buiten 
reguliere tijden desgewenst een bezorgplek voor 
andere leveranciers.’ 

Wat is inmiddels de status van de Thuisbezorgd 
Pay Card? Hoe ver zijn jullie?
‘Je kunt inmiddels overal betalen met de kaart en 

het werkt inmiddels ook met de Apple- en Google-
wallet. Intussen raken we ook vaker in gesprek 
met vastgoedeigenaars, verhuurders en bedrijven. 
Ik denk dat het logisch is dat er met ons gepraat 
wordt voorafgaand aan de verlenging van bestaande 
cateringcontracten en bij de opening van nieuwe 
cateringfaciliteiten in kantoorruimtes en bij nieuwbouw. 
We zien dezelfde ontwikkelingen in de V.S. en de U.K.: 
in die markten wordt steeds meer op kantoor besteld. 
Neem contact met me op, zou ik zeggen.’ 

Helder. Wat is het verdienmodel voor jullie zelf in 
dit kader?
‘We hebben een servicefee. Het belangrijkste 

verdienmodel is de restaurant-commissie.’ 

Hoe wordt gereageerd door grote cateringpartijen 
op dit nieuwe concept?
‘Ze zijn in ieder geval geïnteresseerd in innovaties 

in deze tak van sport. Sommigen benaderen ons 
pro-actief, anderen zijn terughoudender maar vrijwel 
iedereen wil wel onderzoeken of ze samen met ons 

hun afzetgebied kunnen vergroten, bijvoorbeeld door 
middel van bezorging. Sommige cateraars beperken 
zich tot Nederland, dan kunnen we ons voor hen 
ook tot hier beperken. Het concept wordt echter 
in één keer grootschalig neergezet in Europa, dus 
desgewenst kun je als partij dan ook meeliften op die 
schaalgrootte.’ 

Merken jullie in verband met de bezorging iets van 
de personeelsschaarste?

‘Die vormt zeker een uitdaging. We hebben een 
groot losstaand recruitmentteam speciaal gericht 
op bezorgers. Sommige concurrenten verzinnen 
constructies waarvan de wettigheid ter discussie 
staat. Wij zijn goed voor onze medewerkers en 

daardoor ook aantrekkelijker om bij te werken: 
bezorgers zijn in dienst en worden per uur betaald; je 
bent verzekerd; we betalen boven het minimumloon; 
we stellen e-bikes beschikbaar en alle materialen 
zoals de oranje bezorgkleding voor alle seizoenen.’

Mooi! Wat is het tijdpad voor de Thuisbezorgd  
Pay Card?
‘We verwachten begin 2023 helemaal klaar te 

zijn met de Europese uitrol. Werkgevers en kantines 
vormen nu een nieuwe doelgroep van ons bedrijf. 
Wij willen graag de schakel zijn tussen mensen, 
eten en techniek. Onze propositie gaat hier een 
belangrijke dimensie, veel keuzevrijheid en gemak 
aan toevoegen.’

‘100 euro eet tegoed 
van je werkgever doet 
veel meer dan 100 euro 
loonsverhoging’ 

Just Eat Takeaway.com, in 
Nederland ook bekend als 
Thuisbezorgd.nl, is een van 
origine Nederlands bedrijf 
dat websites exploiteert voor 
het bestellen van maaltijden. 
De dienstverlening wordt 
gaandeweg verbreed. Het 
bedrijf is in 2000 opgericht 
door de toen 21-jarige 
Enschedese student 
Jitse Groen.


