Franchise Informatie

Praktijkgerichte

computercursussen
voor particulieren
en bedrijven

Algemene Informatie
Waarom franchisen?
In opleidingsland wordt het steeds moeilijker om helemaal zelfstandig het hoofd boven water te houden. Veel
kleinere bedrijven (maar ook grote bedrijven) zien hun omzet stabiliseren of zelfs dalen. Toch zijn er nog
steeds bedrijven die groeien. Compu Act Opleidingen is één van die groeiers. Franchise is dé oplossing om je
aan te sluiten bij onze succesvolle formule. Door ons trainingsconcept, ervaring en begeleiding beperkt u het
risico en kunt u een succesvol ondernemer worden.
Wij geloven dat er in elke grote stad plaats is voor één succesvolle vestiging van Compu Act Opleidingen.
Wij vinden dat wij dat moeten doen met mensen die onze drive delen. Wij bieden een concept, doordachte
website en ondersteuning, en u als ondernemer kunt zich focussen op uw klanten en kansen.
Wat doen wij, wat doen we samen en wat moet je zelf doen? Dat is de belangrijkste vraag die je moet stellen
bij elke langdurige relatie. En net zoals bij andere relaties is het hard werken en begint de inspanning bij jezelf.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het succes van je eigen vestiging en je ziet meteen het resultaat van wat je
er in stopt. Het grote voordeel van onze franchise formule is dat er een heleboel dingen al goed geregeld zijn,
zodat je meteen kan concentreren op het bouwen van je eigen klantenkring.

Trainingsconcept Open Leercentrum
Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele
mogelijkheden. Op onze Open Leercentra (OLC) in Haarlem, Almere, Rotterdam, Nijmegen en Zaandam
verzorgen wij o.a. flexibele cursussen die wij zelf ontwikkeld hebben. De cursuszalen zijn uitgerust met
moderne computers en slimme software. Deze software maakt het mogelijk dat u nauwelijks tijd/geld kwijt
bent aan het onderhoud van de computersystemen.
Alle flexibele cursussen in het OLC zijn individueel en kenmerken zich door een combinatie van het
zelfstandig doorlopen van de cursusstof eventueel met behulp van geluidsfragmenten, cursusboek, computer
en een deskundige docent. De theorie in het cursusboek wordt overzichtelijk gepresenteerd, zodat thuis goed
kan worden geoefend en na de cursus een uitstekend naslagwerk bezit.
De behandelde stof wordt tijdens de les steeds gevolgd door praktische oefeningen. Bij het doorlopen van de
theorie en het maken van de opdrachten wordt u op persoonlijke wijze intensief begeleid door professionele
docenten.
Door het individuele karakter van de cursusmethode is het altijd mogelijk om op korte termijn met een cursus
te beginnen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Compu Act methode veel efficiënter en effectiever is dan
klassikale opleidingen. Cursisten worden niet gehinderd door langzame of snelle medecursisten, er wordt
geen kostbare tijd verspild aan bijzaken en cursisten kunnen in eigen tempo een individueel cursustraject
doorlopen. Bovendien kan de docent de cursist tijdens de lessen op individuele wijze begeleiden en helpen
met praktische problemen die men thuis of op uw werk tegenkomt. Bij voldoende inzet en motivatie kan
Compu Act Opleidingen garanderen dat elke cursist het programma na afloop van de cursus beheerst.
Om een certificaat te behalen kunnen cursisten aansluitend op de cursus een eindtest doen. Elke cursus heeft
naast de standaard cursusduur gratis extra cursustijd!

Trainingsconcept Klassikaal
Naast de continue instroom in Open Leercentrum is het verstandig een andere vorm van trainen aan te
bieden. Zo bieden wij o.a. klassikale Adobe en Office trainingen aan voor de gevorderde eindgebruikers. Via
ons netwerk aan trainers kunt u als ondernemer uw veelal zakelijke klanten beter bedienen. Uw cursusruimte
moet natuurlijk voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen om deze trainingen aan te bieden.

Trainingsconcept In-Company
Veel bedrijven willen dat de cursus In-Company verzorgd wordt. Bij het verkoop gesprek moet je
representatief en doortastend te werk gaan. Het is fijn dat je kan tergvallen op onze jarenlange ervaring en
CRM. Ook beschikken wij over een online Leer Management Systeem (LMS) waardoor het organiseren van
grotere groepen een koud kunstje is. Zo ontzorg je jouw klant en dat is een sterk verkoop argument. De
cursus wordt bij de klant verzorgd met of zonder laptops die u als ondernemer meeneemt! Goed te weten dat
wij al vaker met bijltje gehakt hebben!
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Cursusaanbod
Het cursusaanbod is uitgebreid en wordt voortdurend geactualiseerd. De nadruk van het cursusaanbod ligt op
de populaire programma’s van Microsoft zoals Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, etc. Wij bieden ook
andere cursussen aan zoals Adobe en Autocad. Wij ontwikkelen steeds meer cursussen gericht op andere
doelgroepen.

Opleiding en begeleiding
Kennis van en interesse in computers zijn een voorwaarde voor het kunnen opzetten van een eigen vestiging
van Compu Act Opleidingen. Alvorens je mag starten onderga je een intensieve opleiding op het gebied van
Microsoft Office en aanverwante software. Ook het onderhoud van de hardware komt daarbij aan de orde. Op
termijn is het nodig om Microsoft gecertificeerd te worden.

Klanten
Compu Act Opleidingen heeft in de loop der jaren een enorme klantenkring opgebouwd. Tevreden klanten die
graag bij ons terugkomen. Als franchisenemer kun je hiervan mee profiteren en wij helpen je mee de
bekendheid in jouw regio te verbeteren. Je lift dus mee op onze naamsbekendheid. Natuurlijk bent u in uw
regio zelf verantwoordelijk voor het werven van nieuwe klanten via kranten, mailingen, telefonische verkoop,
flyers, borden langs de weg, etc. Via ons online CRM kunt u offertes, mailingen, uitnodigingen en facturen
makkelijk versturen. Ook kunt u zien wie in uw gebied een folder heeft gedownload een proefles heeft
aangevraagd en u kunt deze potentiële klanten zelf benaderen.

Website
Veel bedrijven, maar ook particulieren vinden ons via Internet. Wij zijn goed te vinden via de zoekmachines en
hebben een succesvolle Google campagne opgezet. Met ons Franchise Plus pakket kunt u deze SEO
activiteiten ook aan ons uitbesteden. Als franchisenemer heb je een eigen werkgebied. Offerte, Inschrijvingen,
etc. komen automatisch via ons boekingssysteem uw kant uit. Het maken van een offerte, uitnodiging en
factuur is een koud kunstje met ons CRM-pakket. Hebt u eigen websites om uw vindbaarheid te verbeteren in
uw eigen gebied? Alle franchisenemers kunnen eigen websites via ons CMS systeem onderhouden. De
websites worden gevoed door onze website en liften automatisch mee met onze layout en functionaliteit.

Hardware en Software
De materialen waar je mee werkt zijn representatief voor je klanten, zo ook je computers. Het imago en de
juiste uitstraling voor kwalitatief goede trainingen is een belangrijk handelsmerk. De computers (laptops)
waarmee gewerkt wordt dienen goed te werken en makkelijk te onderhouden. Als franchisenemer put je uit de
ervaring van anderen en blijkt het onderhoud van de computers erg mee te vallen door slimme software.

Locatie
Het vinden van de juiste locatie is vaak een tijdrovend onderdeel van het opstarten van een trainingslocatie.
Het vergt wat inzicht, sociale vaardigheden en een beetje lef. Wij hebben inmiddels de nodige ervaring met
eigenaren, huurcontracten, makelaars en aannemers en zullen het proces begeleiden en je bijstaan met
advies en informatie.

Opleiding
Kennis van en interesse in computers zijn een voorwaarde voor het kunnen opzetten van een eigen
Compu Act Opleidingen vestiging. Alvorens je mag starten onderga je een intensieve opleiding op het gebied
van Microsoft Office en aanverwante software. Ook het onderhoud van de hardware komt daarbij aan de orde.

Profiel Franchisenemer
Wat verwachten we van elkaar. Oftewel wie doet wat? Duidelijkheid en goede afspraken zijn de basis voor
een langdurige succesvolle samenwerking. Naast een minimale investering als franchisenemer zal je veel tijd
moeten investeren in je promotie van je cursusaanbod. Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden als
trainer en presenteren zijn erg belangrijk. Representatief en commercieel doortastend met meer dan
voldoende Kennis van ICT en van de Office toepassingen, dat is wat we van je vragen. Als ondernemer zal je
tevens over sterke communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Herken je jezelf in dit geschetste
profiel, dan willen wij je graag helpen en met jou een marketingplan opzetten en uitwerken. De kosten voor
deelname en de financiering van de door ons gestelde websites, seo campagne, laptops, hardware/software
en cursusmateriaal worden in een persoonlijke ontmoeting aan je voorgelegd.
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Investering
Mocht je steeds enthousiaster worden na het lezen van deze informatie bedenk dan wel dat ondernemen
risico’s met zich meebrengt. De investering/kosten die je nodig hebt voor het eerste half jaar voor een
vestiging bestaan uit:
10 Laptops, printer, etc
Software licenties (1 jaar)
Compu Act Opleidingen trainingsmateriaal
Franchise Fee voor ½ jaar
Inventaris
Aanpassing pand (reclame uitingen)
Reclame kosten (drukwerk, advertentie, google, etc)
Huur pand (1/2 jaar)
Tijd (1/2 jaar kosten voor levensonderhoud)
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5000,-500,-2250,-3250,-2500,-500,-5000,-10000,-6000,-35.000,--

De financiering voor een nieuwe onderneming is vaak moeilijk. Compu Act Opleidingen heeft daarom voor
toekomstige franchisenemers een franchise arrangement geregeld. Dat betekent dat de bank zijn vertrouwen
heeft uitgesproken in ons concept en je een grote stap voor hebt als startende ondernemer. Wij begeleiden je
bij dit traject en ondersteunen je aanvraag naar de bank toe, zodat de financiering makkelijker wordt.
Compu Act Opleidingen kan advies geven op al deze gebieden om je een zo goed mogelijke start te geven.
Als u als ondernemer succesvol bent, zijn wij dat ook! Afhankelijk van uw ondernemerschap, concurrentie, etc
kunt u het eerste jaar tussen de € 35.000 en € 60.000 omzet behalen.

Belangstelling
Hopelijk heeft deze folder een groot deel van je eerste vragen beantwoord en ben je je bewust geworden van
de enorme kansen. Als het goed is heb je ook een idee gekregen van de financiële-, operationele- en
emotionele consequenties die er bij horen. En waarschijnlijk heb je nog een heleboel vragen. Dus als je alleen
maar enthousiaster geworden bent na het lezen van deze folder en je denkt dat jij de aangewezen persoon
bent om onze formule verder uit te bouwen, neem dan contact Compu Act Opleidingen op.
Contact
Graag willen wij je uitnodigden om met ons in contact te treden. Via hieronder vermelde gegevens kun je ons
benaderen. Met veel belangstelling zie we je reactie tegemoet

Met vriendelijke groet,

Jesse Heijtmeijer
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