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1.3 Franchising  
 
Wat is franchising? 
Franchising is een vorm van hechte samenwerking tussen twee zelfstandige ondernemingen. 
Enerzijds de franchisegever en anderzijds de franchisenemer. Uitgangspunt is dat beide 
partijen voordeel behalen door een efficiënte werkwijze en een goede onderlinge 
taakverdeling. 
 
De franchisegever is door zijn ervaring, kennis en doorontwikkelde specialismen in staat een 
aantal taken efficiënter en beter uit te voeren. 
 
Dat zijn vooral activiteiten als: 
- Reclame/marketingactiviteiten 
- Huisstijlbewaking  
- Klantenbinding en behandeling 
- Opleiding en training 
- Automatisering en website ontwikkeling  
- Acquisitie  
 
Kwali-tijd besteed veel aandacht aan deze activiteiten. Op die manier kan de franchisenemer 
zijn aandacht richten op zijn dienstverlening. 
 
Wat is kenmerkend bij franchising? 
Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen twee juridische en economische 
zelfstandige partijen op basis van schriftelijke vastgelegde afspraken en de 
franchiseovereenkomst. 
 
Taakverdeling 
In de franchiseovereenkomst is de taakverdeling, evenals de rechten en plichten voor beide 
partijen, vastgelegd tussen franchisegever en –nemer. 
 
Exploitatiesysteem 
Het exclusieve exploitatiesysteem heeft betrekking op de afzet van diensten. Het systeem is 
een “total business” concept waarin de klant centraal staat in de marktbenadering. Dit komt 
tot uiting in de hoge mate van uniformiteit en de promotie en specifieke dienstverlening. 
Daarnaast krijgt de franchisenemer de kennis die nodig is om de diensten zo goed mogelijk te 
verkopen. 
 
Onderscheidingsvermogen 
Alleen diensten die zich positief en uniek in de markt onderscheiden en hun bestaansrecht 
hebben bewezen, komen in aanmerking voor franchising. 
 
Know-how en begeleiding 
De franchisenemer verkrijgt het gebruik van de handelsnaam Kwali-tijd. Daarbij krijgt hij de 
kennis, die nodig is om tot een optimaal resultaat te komen 
 
Selectie, training en begeleiding 
De franchisenemer is geselecteerd op zijn persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten, 
mogelijkheden en ondernemerschap. Waar nodig zal zijn kennis en vaardigheden in een 
trainingsprogramma c.q. intervisie worden aangevuld. Kwali-tijd zal waar nodig deze 
begeleiding bieden door kennisoverdracht. De intervisie zal worden aangeboden volgens een 
vaste methodiek met als doel van en met elkaar leren. Uitwisseling van ervaring is hierbij een 
belangrijk doel. De kennisoverdracht die Kwali-tijd biedt is het delen van de eigen ervaringen 
op het gebied van acquisitie en praktijkvoorbeelden. 
 
 
Schaalvoordeel 
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Grootschalig functioneren, geeft belangrijke kostenvoordelen en de mogelijkheid om over 
specialistische kennis en diensten te beschikken. Kwali-tijd beschikt over een uitgebreid 
kennisnetwerk waar de franchisenemer gebruik van kan maken. 
  
Onderlinge taakverdeling 
Kwali-tijd heeft de verantwoording voor het realiseren en actueel houden van 
promotiemateriaal en website, de communicatie met de cliënten, acties en activiteiten en voor 
de ondersteuning en advisering van de franchisenemers. 
De franchisenemers exploiteren hun dienstverlening conform de formule van Kwali-tijd. Zij 
verzorgen hun eigen administratie en dienstverlening.  
 
Formulebegeleiding 
Kwali-tijd begeleidt de franchisenemers bij de formule van Kwali-tijd. De franchisenemer wordt 
in eerste instantie aan de hand meegenomen hoe Kwali-tijd werkt. De volgende onderwerpen 
komen hierbij aan de orde: de doelgroep, het werkgebied, gedragscode, de do’s en don’ts, 
acquisitie, administratieve ondersteuning etc.  
 
Contactpersonen 
De contactpersonen van Kwali-tijd zijn Marian van der Helm en Marloes Koopman. 


