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1.7 Interne communicatie 
 
Binnen de franchiseorganisatie Kwali-tijd is een goede communicatie in de breedste zin van 
het woord van essentieel belang. Zowel tussen Kwali-tijd en de franchisenemers als tussen de 
franchisenemers onderling dient zo duidelijk mogelijk te worden gecommuniceerd. Slechte 
communicatie is vaak de basis voor misverstanden. 
 
Telefoon en e-mail 
Contact tussen de franchisegever Kwali-tijd en de franchisenemers geschiedt door telefoon en 
mailverkeer. Vragen en antwoorden worden snel in behandeling genomen en zo snel mogelijk 
beantwoord. Hiertoe zal indien mogelijk tevens een vraag & antwoord via de website 
beschikbaar zijn. 
 
De begeleiding die de franchisenemer kan verwachten: 
De franchisenemer zal gebruik kunnen maken van de website van Kwali-tijd. Kwali-tijd is aan 
het onderzoeken welke aanpassingen de website nodig heeft. Mogelijk zal op termijn de 
franchisenemer kunnen inloggen in een portaal om daar de eigen administratie in te kunnen 
voeren. 
Kwali-tijd zal begeleiding bieden bij acquisitie van cliënten.  
De franchisenemer krijgt eenmalig folders en visitekaartjes. Eventuele overige reclamekosten 
zullen in onderling overleg besproken worden. 
Kwali-tijd zal de franchisenemer ondersteunen en begeleiden bij het maken van het 
businessplan en tevens bij de administratie. 
De franchisenemer krijgt begeleiding op maat bij het uitvoeren van het handboek. Er zal twee 
keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd worden voor alle franchisenemers verzorgd door 
Kwali-tijd. Diverse onderwerpen zullen hier aan de orde komen zoals eenduidige werkwijze, 
waar loopt men tegenaan, veranderingen in de markt en vraag en aanbod. 
Tevens zal er één keer per zes weken een intervisiebijeenkomst georganiseerd worden, die 
verzorgd wordt door Marloes. De intervisie geeft de franchisenemers de mogelijkheid om 
diverse casuïstieken te bespreken die zich voordoen in de dagelijkse praktijk. Het leren van en 
met elkaar is het doel van de intervisie. 
Er zal maandelijks een contactmoment zijn met de franchisenemers. De vorm waarin dit plaats 
zal vinden is afhankelijk van de vraag en de noodzaak van de franchisenemers. Dit kan een 
overleg zijn waarbij Kwali-tijd de franchisenemers uitnodigt of een conference call. 
Kwali-tijd biedt hulp en ondersteuning bij achterblijven van omzet en zal samen met de 
franchisenemer kijken waar eventuele oorzaken liggen. 
Kwali-tijd is bereikbaar bij vragen en calamiteiten voor de franchisenemer. 
 
Cliëntgericht werken 
Uitgangspunten die gehanteerd worden bij cliëntgericht werken: 
- Voor cliëntgericht werken speelt “iemand aardig vinden” geen rol, vriendelijk zijn is een 

must. 
- Een vriendelijke glimlach doet wonderen, voor zowel de cliënt als de medewerker zelf. 
- Geef de cliënt gepaste aandacht. 
- Een klacht is gratis advies. 
- Praat nooit negatief over cliënten. 
- Lastige cliënten bestaan niet. Wel cliënten die om extra aandacht vragen. 
- Het doel is dat zoveel mogelijk cliënten terugkomen. 
- Ga niet de discussie aan met de cliënt. Als je bij een tevreden cliënt weggaat en de cliënt 

komt de volgende keer weer terug is elke discussie gewonnen. 
- Werk oplossingsgericht en vermijd confrontatie. 


