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FRANCHISE CANON
EEN TIJDLIJN MET ALLE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN BINNEN 
FRANCHISE VAN DE AFGELOPEN 170 JAAR

START
1851

2015

Als grondlegger van franchise wordt Isaac Singer gezien, 
de uitvinder van de naaimachine. Hij voerde in 1851 in de Verenigde Staten een 

systeem van regionale vertegenwoordigingen in, met franchisecontracten. 
Het basisidee stamt uit de Middeleeuwen, denk aan privileges, leenheren en ontdekkingsreizigers. 

Singer

Frederick Henrey Harvey opent de eerste Harvey House in de Verenigde Staten. 
Een restaurantketen welke volgens velen één van de eerste franchiseketens met vestigingen was. 
Hij opende deze op een spoorweg station in Atchison, bij de Topeka & Santa Fe Railroad. 
Omstreeks 1887 was er aan deze spoorweg om iedere paar honderd kilometer een Harvey House.1876
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De 21-jarige Albert Heijn neemt op 27 mei de 12 vierkante meter kleine kruidenierszaak
in Oostzaan over van zijn vader, 8 jaar later opent hij een tweede vestiging in Purmerend. 
Rond 1902 heeft de keten al meer dan 10 vestigingen. Echter allen nog wel in eigen beheer. 

1887
1930

In 1954 bezoekt Ray Kroc, verkoper 
van milkshakemachines, het 
hamburgerrestaurant van de broers 
Dick en Mac McDonald in Californië. 
Hij is onder de indruk van de snelle 
service en hoge kwaliteit. Ray koopt de rechten en op april 1955 opent Kroc 
zijn eerste McDonald’s restaurant in Des Plaines, Illinois.

1955

De Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, 
kortweg H.E.M.A., introduceert franchise in Nederland. 
Inmiddels zijn er meer dan 600 winkels in Nederland, België, Luxemburg, 
Frankrijk, Duitsland, Engeland en Spanje, waarvan 40% franchisenemer is.  

1958
....

De eerste fastfood formule begint met franchisen; 
Kentucky Fried Chicken. De eerste moderne franchiseformule 
(‘business format franchising’) was geboren.

Nederland krijgt zijn eerste McDonald’s 
restaurant in 1971, in Zaandam. 
Dit is direct ook het eerste restaurant in Europa. 
Inmiddels zijn er 240 McDonald’s restaurants in Nederland. 

1971
Franchise begint dermate populair te worden in Nederland 
dat de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) wordt opgericht. 
Ton Vervoort (namens HUBO), Jos Abelens en Frans Schalen zijn de oprichters. 
In dat zelfde jaar wordt ook De Europese Erecode inzake Franchising uitgevaardigd.

1972

Bart van Elsland, zoon van een augurkenventer opent 
Bakker Bart Dukenburg in Nijmegen. In 1999 verkoopt 
hij Bakker Bart aan de Duitse Bakker Kamps AG.1983

Nederland telt 745 franchise formules
die ieder minimaal 3 franchisenemers hebben.

Het aantal formules met minder dan 3 franchisenemers
strekt al over de 1000.  Verwachting is dat dit aantal alleen zal toenemen.

Met de aantrekkende economie lijkt  Nederland klaar voor

Nederland Telt voor het eerst meer dan 700 formules.  

Door bijna 27.736 vestigingen wordt een totale omzet 
gegenereerd van 31,5 miljard euro. Er zijn 280.000 personen 
werkzaam voor franchiseformules.

C1000 wordt verkocht aan Jumbo, 
de meeste winkels worden omgebouwd naar Jumbo, 
de rest wordt doorverkocht aan 
Albert Heijn, Coop, Poiesz en PLUS. 

700+ 2010

een nieuwe evolutie 
in franchise.

2012

2013
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