
Hallo, wij zijn
Franchise.be
Franchise.be is een innovatief platform en het alternatief voor

de werving en selectie van franchisekandidaten in België.

Waar andere stoppen gaan wij juist verder. Geen statische

website met gedateerde informatie over franchise formules,

maar een up to date online oplossing ontwikkeld vanuit de

belevingswereld van een franchisekandidaat.

gekwalificeerde leads

matchen in plaats van zoeken

totaaloplossing voor uw werving en kwalificatie

vaste lage kosten
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De juiste formule
de perfecte match
U weet zelf het beste uit welk hout uw kandidaat moet zijn gesneden

om een succesvolle en gelukkige ondernemer te worden. Dit

zit hem dus niet alleen in het eigen vermogen, maar ook zijn de

eigenschappen van doorslaggevend belang. Omdat het voor elke

franchiseformule weer net even anders ligt, laten wij de keuze aan u.

Met een paar klikken geeft u richting aan uw ideale franchisenemer

en bepaalt u helemaal zelf wat voor u belangrijk is. Hier heeft u dus

geen werving en selectiebureau meer voor nodig.

kandidaten worden op basis van uw persoonlijke voorkeuren
automatsich gekwalificeerd

bepaal zelf de waarde van één of meerdere gecombineerde
eigenschappen van een kandidaat

stel kenmerken en eigenschappen met een bepaalde onder en
bovengrens in

geef aan in welke regio’s u specifiek op zoek bent naar
franchisenemers

wij kwalificeren de aanvraag door persoonlijk contact met de
kandidaat op te nemen
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Het juiste profiel

U kent het wel. U heeft fors geïnvesteerd om uw formule via

verschillende websites te promoten, in de hoop de juiste kandidaten

aan te trekken. Echter is de kwaliteit van de leads niet optimaal en

moet u het vaak doen met alleen een naam en telefoonnummer.

De kandidaten zijn vervolgens maar moeilijk te bereiken en vaak

ongeschikt om franchisenemer te worden. Bij Franchise.be

pakken we dit heel anders aan en hebben de informatie alvast

voor u uitgevraagd en gekwalificeerd.

de profielen van kandidaten zijn op basis van uw voorkeuren
automatisch gekwalificeerd en volledig ingevuld

via het geintegreerde messaging systeem kunt u kandidaten
direct benaderen en informatie sturen

bekijk ook de sociale media account(s) van de kandidaat om
meer van hen te weten te komen

onderzoek of kandidaten ook op beslisniveau bij uw formule
passen door de stellingname in het profiel te bestuderen

download cv van de kandidaat

vraag de kandidaat met een druk op de knop haar profiel verder
aan te vullen
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Prachtig simpel

Voor ons is iets prachtig simpel wanneer design en functionaliteit

samenwerken om tot het beste resultaat te komen. Franchise.be

helpt bij het matchen van kandidaten die het beste bij uw formule

passen en biedt een easy-to-use platform in een informatieve en

inspirerende omgeving. Kandidaten zien in één oogopslag welke

functionaliteiten beschikbaar zijn en werken eenvoudig vanuit hun

persoonlijke dashboard.

kandidaten kunnen heel eenvoudig persoonlijke berichten
sturen of direct informatie aanvragen

compleet overzicht van bestaande en gewenste locaties, maar
ook eigen vestigingen en vestigingen ter overname

volledige integratie met uw sociale media kanalen

downloaden van digitale content, bijvoorbeeld
informatiebrochures en aanvraagformulieren

kandidaten die uw formule als favoriet aanmerken, ontvangen
het laatste nieuws over uw franchise

uw huidige promotiefilm altijd prominent in beeld, wij kunnen
desgewenst ook een professionele film voor u regiseren
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Uw persoonlijke
dashboard
Goed gereedschap is het halve werk, dat

weet iedereen. Dus geen gedoe meer met externe 

mailprogramma’s of eindeloos achter een kandidaat 

aanjagen, maar gewoon met een paar klikken uw 

leads professioneel en efficiënt afhandelen. Met uw 

persoonlijke dashboard heeft u alle tools binnen 

handbereik: 24/7 vanaf iedere plek en op iedere 

computer te benaderen. Altijd up-to-date.

handel al uw (aan)vragen via het
berichtencentrum snel, direct en effcient af

maak gebruik van standaardbericht sjablonen

wijs een kandidaat op een nette/juiste
manier af

stel met een paar klikken uw ideale
franchisenemer samen

voer zelf de regie over uw online presentatie

stel zelf een informatiepakket samen wat de
potentiele franchisenemer online kan downloaden
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Samen delen

Franchise.be heeft een sociaal karakter, dat zit nou eenmaal

in ons DNA. De invloed van sociale media op ons dagelijks leven neemt

steeds verder toe. Daarbij besteden we met z’n allen steeds meer

tijd aan social media. De trend is dan ook dat sociale media steeds

verder integreert in ons dagelijks leven. Ook zijn sociale media in

toenemende mate de bron voor ons nieuws en andere actuele

informatie die voor ons van belang is.

promotie van uw formule via Franchise.be op

de alle social media kanalen en in de Franchise Buzz*

ruimte voor u als gastbloggers met een directe link

naar uw presentatiepagina en website

promotiefilmpje van uw formule op de website

en rechtstreeks in de Franchise Buzz*

de Franchise Buzz* is direct verbonden met

alle social media kanalen

organische groei van kandidaten / consumenten

op uw eigen sociale media kanalen

franchisenieuws rechtstreeks op de tijdlijn van

franchisekandidaten

Franchise Partners bereikt een nieuwe doelgroep van latente

ondernemers
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* Franchise Buzz
De Franchise Buzz is een online uitgave en vindt iedere week haar weg naar
franchisekandidaten in België.
De Franchise Buzz biedt een unieke combinatie tussen actueel franchisenieuws in
woord en (bewegend) beeld en diverse blogs van ondernemende specialisten.
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Dit zou wel eens het begin
kunnen zijn van een
prachtige samenwerking
Of kandidaten nou met vragen bij u komen, zelf op onderzoek

uitgaan om antwoorden te vinden of pro-actief benaderd moeten

worden: Franchise.be maakt de werving en selectie van uw

franchisekandidaten eenvoudig en uiterst efficiënt.
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Intake van uw franchise om een zo goed mogelijke match te kunnen bewerkstelligen

Mogelijkheid tot aanvullende vragen tbv script / interview met de kandidaat

Vermelding op platform www.franchise.be met persoonlijke inlog

In kaart brengen van uw doelgroep en profiel ideale ondernemer tbv recruitment

Doelgerichte online campagnes voor de recruitment van geschikte kandidaten

Realtime inzage in de status van uw franchisekandidaten

Verzenden van uw franchisebrochure indien deze ter beschikking wordt gesteld

Telefonische identificatie en kwalificatie franchisekandiaren

Meerdere telefonische contactpogingen “gemiddeld 7”

Geluidsopname van telefoongesprekken met de potentiële franchisekandidaten

Beelopname bij introductie van de franchisekandidaat

Aanbieden compleet profiel franchisekandidaat inclusief voice-log en video opname

Inplannen afspraak met gekwalificeerde franchisenemer op uw kantoor 

Complete

ontzorging
Recruitment

Marketing

Banner op website www.franchise.be (rechts onder in de site)

Prominente bannerpositie in de sectie uitgelicht

Gratis vermelding in onze Nieuwsbrief en op onze Socials 

Premium

service

Vast bedrag

per maand

www.franchise.be



Vraag uw gratis Demo 
account aan!
Franchise.be is vóór en dóór franchisegevers.

Wij nemen graag de tijd voor u om de mogelijkheden te bespreken.
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Franchise.be

Kerkstraat 108

9050 Gent

t. +32 475 60 80 12

e. recruitment@franchise.be

w. www.franchise.be
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