
 
 
 

1.6 Internet en website – blz. 1 
 

1.6 Internet en website 
 
Internet is een middel dat niet meer uit de huidige maatschappij weg te denken is. Steeds 
meer mensen gebruiken internet om gerichter te zoeken naar dienstverlening. Kwali-tijd heeft 
een up to date website waar de franchisenemer gebruik van kan maken. Kwali-tijd draagt er 
zorg voor dat deze website altijd actueel is en voorzien van de laatste nieuwsberichten die 
relevant zijn voor zowel franchisenemer als cliënt. Door middel van zoekterm optimalisatie 
(SEO) zorgt Kwali-tijd dat de website goed te vinden is op internet zodat er nieuwe cliënten 
gegenereerd worden. 
De franchisenemer kan inloggen op de website. Hier kan hij/zij allerlei informatie vinden, zoals 
een opdrachtovereenkomst etc.  
De franchisenemer zal hier instructies over krijgen als de website als zodanig is gerealiseerd. 
 
Tevens heeft Kwali-tijd zicht op de voortgang en ontwikkeling van de franchisenemer. Bij 
tegenvallende resultaten kan Kwali-tijd tijdig in gesprek gaan om samen te kijken waar 
eventueel een probleem is en waar begeleiding bij gewenst is.  
 
Mailings 
Door de huidige internetontwikkelingen wordt veel per mail verstuurd. De ouderwets 
geadresseerde papieren mailings zijn effectiever, maar ook duurder. Bij advertenties is sprake 
van massacommunicatie, bij mailing gaat het om een persoonlijke benadering. In het 
algemeen kan gesteld worden hoe persoonlijker de benadering, des te beter is het resultaat. 
Het is belangrijk dat er een goed onderhouden adressenbestand wordt opgezet. De inhoud 
van de mailing wordt opgesteld in overleg met Kwali-tijd. Voor een optimaal resultaat is een 
tweede mailing als follow-up belangrijk, die eventueel afgesloten wordt met een 
telefoongesprek. 
 
Public relations 
Met public relations kan veel voordeel behaald worden. Het onderhouden van contacten met 
mensen die belangrijk zijn in de communicatie is belangrijk. Netwerken en 
netwerkbijeenkomsten zijn plekken waar de franchisenemer veel contacten op kan doen en 
ruchtbaarheid kan geven aan zijn dienstverlening. De kosten voor het lid worden van 
netwerkorganisaties zijn voor de franchisenemer. 
Het onderhouden van contacten met de krant is belangrijk. 
Veelal wordt vergeten dat een redactioneel stukje in de krant bij de consument beter kan 
blijven hangen dan een advertentie. Nog beter is het om een advertentie en een persbericht 
te laten plaatsen. Probeer bij de persberichten een foto te voegen. Daardoor valt een 
persbericht meer op. 
 


