Waarom ondernemen
in franchise een
veiligere keuze is.
“Alone we can do so
little, together we can
do so much.”

Voor velen onder ons komt er een dag waarop we een

Helen Keller

we fier op kunnen zijn en wat we later misschien zelfs kunnen

onweerstaanbare drang beginnen te voelen om te ondernemen. We
voelen de passie om ons eigen ding te doen. Zelf iets creëren waar
nalaten aan onze kinderen. Maar is zelf iets starten wel de veiligste
keuze en is franchising een goed alternatief? Hieronder sommen
we enkele voor- en nadelen voor je op!

Wat is franchise?
Franchise is een samenwerking tussen twee ondernemers: de franchisegever en de
franchisenemer. De franchisegever heeft een succesconcept of succesformule ontwikkeld. De
franchisenemers hebben de mogelijkheid om dat concept in een bepaald gebied te exploiteren.
Franchise is een distributiesysteem voor goederen of diensten. Hierbij worden de beste
eigenschappen van een filiaalbedrijf gecombineerd met die van het zelfstandig
ondernemerschap.
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“De beste manier om
te starten is door te
stoppen met praten en
te beginnen met
doen.”
Walt Disney

Minder financiële risico’s.
Een franchisegever heeft gewoonlijk al enkele jaren ervaring in zijn branche. Hierdoor zijn er
al heel wat leerfouten betaald en is het concept ook reeds mooi in kaart gebracht. Dit zorgt
ervoor dat je meteen een heel accuraat kostenplaatje kan voorleggen bij financiële
instellingen. Het geeft vervolgens ook een realistisch beeld over de haalbaarheid van de
uitvoering van je nieuwe onderneming.

Naambekendheid en gevestigde marketing.
Bij het starten van een franchise maak je gebruik van een bestaand merk dat al een zekere
bekendheid verworven heeft. Een bestaand cliënteel en een vertrouwd merk zal veel sneller
een positief resultaat teweeg brengen. Hiernaast hebben de meeste franchisegevers ook een
marketing strategie op punt staan die reeds getoetst is op de beoogde doelgroep. Wederom een
besparing en tijd en een veel sterker resultaat.

Gestroomlijnd systeem.
Operationeel ga je aan de slag op basis van een opleiding en een volledig uitgewerkt franchise
handboek. In dit handboek is het hele systeem uitgelicht waardoor je van dag één efficiënt te
werk kan gaan. Zo zal ja als zelfstandige meteen met de slagkracht van een groot bedrijf
kunnen werken waardoor je een groot voordeel hebt ten opzichte van concurrentie.

Bijstand en raadgeving.
Ondernemen is zoeken. Ook in franchise is dit zo! Je werkt met een beproefd systeem, maar
toch zal je dagdagelijks uitdagingen tegenkomen die nieuw voor je zijn. Een goede
franchisegever zal je hier altijd in begeleiden. Dit maakt het niet alleen veiliger, maar ook
leuker ondernemen! Samen sta je sterk, dit geeft een extra duwtje in de rug waardoor je met
nog meer zin voor je dromen zal kunnen gaan.

Tijd.
Je hebt het ondertussen al gemerkt dat franchise een kant en klaar recept is. Het is
vergelijkbaar met een sleutel op de deur woning waar je enkel nog moet instappen en jezelf
volledig op het ondernemerschap kan storten. Doordat veel van het zoekwerk al gedaan is en
er veel begeleiding voorhanden is, zal er ook een mooiere balans mogelijk zijn.

Mogelijke nadelen franchise vs eigen onderneming.
Franchising is uiteraard zoals bij elke vorm van ondernemerschap niet alleen bestaande uit
voordelen. Je stapt in een bestaand concept, waar een goede franchisegever absoluut ook zal
open staan voor feedback en suggesties. De leidraad is echter al gevormd waardoor je
beperkter zal bijdragen tot de vorming van het concept. Een zekere vrijheid ontbreekt
hierdoor, wat dan weer in de weegschaal kan worden gelegd tegenover meer zekerheid en een
snellere groei.
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Franchising met Janssen - Geudens
Franchising is zeker de moeite om te overwegen als ondernemingsvorm. Een deel uitmaken
van een sterke groepering zal je weerbaar maken in een competitieve omgeving. Tevens zal je
ook van dag één een sterk beproefd concept aan je klanten kunnen tonen, waarin de
begeleiding een serieuze afname van stress en investering van tijd en geld zal teweegbrengen.

Janssen – Geudens is sinds 2021 aspirant lid van de Belgische Franchise Federatie en zal
vanaf 2022 franchisenemers toelaten in ons netwerk. Interesse om je eigen kippenkraam te
runnen in een fantastische groep ondernemers? Laat het ons zeker weten!

www.janssen-geudens.be
info@janssen-geudens.be

