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COME IN
De expertisebijeenkomsten &
LOOK
AROUND

De COME IN & LOOK AROUND reeks is een initiatief van franchiseadviesbureau Customerfactory
in samenwerking met haar partners Ludwig & Van Dam, Manja Projects en Rabobank. De reeks bestaat
uit verschillende expertisebijeenkomsten op het gebied van franchising. Bij COME IN & LOOK AROUND
gaan theorie en praktijk hand in hand. Informeren, vragen, leren en ontmoeten staan centraal.
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Voor wie?

Tijdens het 27e jaarcongres van de International Society of

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor ondernemers en managers

Franchising (ISoF) op de Beijing Normal University in Zhuhai, China

in de sector zorg & welzijn die geïnteresseerd zijn in franchising, zich

heeft Karlijn de ISoF Best PhD Student Paper Award gewonnen.

oriënteren op franchising of die reeds actief zijn met / binnen een

Ze kreeg de award voor haar paper ‘Exploring the Role of Ownership

bestaande (franchise)formule.

Structures in the Results of Professional Healthcare Franchises from a
Multi-Actor Perspective’.

Waarom?
De sector zorg & welzijn kent een grote dynamiek. Dit geldt

Wat gaan we doen?

voor bijvoorbeeld AWBZ-zorgaanbieders, gezondheidscentra,

17.00

Ontvangst en welkom

huisartsen, tandartsen, kinderopvang, thuiszorg en ouderen

17.30

Juridische aspecten van franchising in zorg & welzijn

opvang.

		

Theodoor Ludwig, Ludwig & Van Dam

▶ 	De groep mensen die een beroep doet op organisaties in zorg

18.00

Pauze met hapje eten en drankje

& welzijn wordt steeds groter;

18.30

Franchise in zorg & welzijn in de praktijk

De sector heeft te maken met steeds verder oplopende kosten;

		

Henk Beke, Rabobank

▶ 	Er is sprake van voortdurend veranderende wet- en regelgeving;

19.00

Pauze met drankje

▶

19.15

In hoeverre is franchising in zorg & welzijn succesvol? 		

▶

De sector kenmerkt zich door een relatief lage innovatie drive.

		

Karlijn Nijmeijer, Erasmus University Rotterdam

Kortom, als manager of ondernemer in deze sector staat u bijna

19.45

Mix & mingle

dagelijks voor nieuwe uitdagingen. Steeds vaker wordt franchising

21.00

Afsluiting

gezien als de strategie om de organisatie af te stemmen op de
ontwikkelingen en de kansen. Diverse (franchise)formules in zorg

Wat kost dat?

& welzijn leveren het bewijs.

COME IN & LOOK AROUND is gratis. U kunt zich aanmelden via

Tijdens COME IN & LOOK AROUND kunt u zich laten informeren

www.customerfactory.nl of info@customerfactory.nl onder

over de mogelijkheden van franchising in zorg & welzijn. Er wordt

vermelding van ‘COME IN & LOOK AROUND Zorg & Welzijn’.

onder meer ingegaan op de juridische aspecten van franchising,

Of bel met 070 345 34 30.

het verdienmodel en de aspecten die leiden tot succesvolle
franchising in zorg & welzijn.

Waar?
Locatie: kantoor Customerfactory

COME IN & LOOK AROUND biedt u de gelegenheid om kennis te

Adres: Zeestraat 66a, 2518 AC Den Haag

maken met franchise-experts en franchiseformules in zorg &

Telefoon: 070 345 34 30

welzijn en vragen over de franchiseonderwerpen te stellen.

info@customerfactory.nl

Met wie u zeker een praatje moet maken, is gastspreker Karlijn

www.customerfactory.nl

Nijmeijer.

