Zwemles is leuk!
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Franchise

Zwemles is
Akwaak Franchise en de zwemlesbranche
In januari 2006 zijn de initiatiefnemers van Akwaak
Franchise begonnen met een zwemschool in Lelystad;
Zwemschool Akwaak. Vanuit deze onderneming is in de
loop van de jaren Akwaak Franchise ontstaan, de eerste
franchiseformule voor zwemscholen in Nederland.
De redenen die destijds oorzaak waren voor oprichting
van Zwemschool Akwaak in Lelystad, zijn nog steeds
actueel en vormen het bestaansrecht van particuliere
zwemscholen in Nederland. Ze zijn tekenend voor de
situatie binnen de zwemlesbranche in Nederland:
• een tekort aan ‘water’ door onder andere het
samenvoegen van bestaande zwembaden;
• (lange) wachtlijsten voor zwemlessen door inefﬁciënt
gebruik van zwembaden;
• behoefte aan kleinere groepen en meer
persoonsgerichte aandacht door het groeiend aantal
‘special cases’;
• vraag vanuit ouders om transparantie inzake
lesmethodiek en voortgang van de zwemlessen;
• beperkte doorgroei- en carrièremogelijkheden voor
zwemonderwijzers in huidige markt.
Akwaak Franchise speelt hierop in. Akwaak is succesvol
door kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en een
transparante manier van lesgeven. Dit zijn voor de
klanten bepalende factoren om hun kinderen zwemles
te laten volgen bij Akwaak.

Branche-instituut Nationaal Platform Zwembaden I
NRZ
Uit onderzoek is gebleken dat er geen franchiseformule
voor zwemscholen in Nederland actief is. Het Nationaal
Platform Zwembaden I NRZ (NPZ I NRZ) heeft dan ook
haar medewerking verleend aan het ontwikkelen van
de formule van Akwaak Franchise. Het belang voor de
NPZ I NRZ is vooral gelegen in de professionalisering
van de zwembranche waar zij als branche-instituut op
wordt aangesproken. Mede hierom heeft de NPZ I NRZ
op tal van vlakken input geleverd en beveelt zij Akwaak
van harte aan.
Samen werken aan succes
Akwaak wil via een netwerk van zwemscholen een
herkenbaar product in Nederland neerzetten. Dit
product moet de consument gelegenheid bieden een
bewuste keuze te maken voor het volgen van zwemles
bij een Akwaak zwemschool.
Het grote voordeel van franchising is het koppelen
van kennis vanuit de centrale organisatie aan
de marktkennis van de regionaal werkende
franchisenemer. Als franchisenemer bent u zelfstandig
ondernemer wat inhoudt dat u voor eigen rekening
en risico een zwemschool exploiteert in een vooraf
gedefinieerd werkgebied. U kunt daarbij rekenen
op uitgebreide ondersteuning vanuit de centrale
organisatie van Akwaak. Op deze manier werken u en
wij samen een succes.
Wat biedt Akwaak?
U bent als franchisenemer de drijvende kracht achter
het succes van uw eigen zwemschool. Om snel succesvol
te kunnen zijn, biedt Akwaak u op verschillende
onderdelen van de bedrijfsvoering ondersteuning.
Ontwikkeling, beheer en bewaking van de formule
Akwaak heeft de franchiseformule bedacht en
ontwikkeld. Maar daarmee zijn we er niet. De formule
is niet statisch maar op alle onderdelen continue in
beweging en zal verder doorontwikkeld worden. Beheer
en bewaking houdt onder meer in dat er controle
plaatsvindt op de wijze waarop de formule wordt
toegepast om daarmee de kwaliteit van de formule te
waarborgen.
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Training en opleiding
Ruim voor de start van uw eigen zwemschool werkt u
al intensief samen met ons. Er wordt eventueel samen
naar een locatie gezocht. Daarnaast volgt u nog voor
de uiteindelijke feestelijk opening van uw zwemschool
een trainings- en opleidingsprogramma en maakt u
kennis met de lesmethodiek van Akwaak. Belangrijk
onderdeel hiervan is het meedraaien in een bestaande
Akwaak-vestiging.
Naast de aandacht voor het opleidingsprogramma
bij de start van uw eigen zwemschool, is er ook na de
start aandacht voor opleiding en bijscholing. Hierbij
is onderscheidt te maken tussen trainingen voor u als
franchisenemer en opleidingen en cursussen die een
meer lesinhoudelijk karakter hebben. Een deel van
deze opleidingen zal incompany door Akwaak worden
aangeboden.
Managementondersteuning
Een belangrijk kenmerk van franchising is de
regelmatige en structurele ondersteuning van de
franchisenemer. Hiermee bent u als franchisenemer
verzekerd van een professionele begeleiding.
Daarnaast leert de centrale organisatie weer van
iedere franchisenemer. Beide partijen houding elkaar
zo scherp. De individuele begeleiding door Akwaak
Franchise is bij de start intensief en loopt daarna
geleidelijk terug, maar zal er altijd blijven.

om de start van uw zwemschool optimaal te laten
verlopen Uiteraard is een door zoekmachines goed
vindbare website een belangrijk onderdeel van de
gehele reclame- en promotiecampagne.
Verder organiseert Akwaak regionale, en bij landelijke
dekking, landelijke reclame- en promotiecampagnes
voor de hele formule. U dient in uw eigen
verzorgingsgebied te adverteren of op andere wijze
klanten te werven. Hierbij dient u gebruik te maken van
de door Akwaak ontwikkelde huisstijlelementen.
Automatisering, administratie en verzekeringen
U krijgt als franchisenemer de beschikking over ons
Akwaaknet, het intranetdienstenportaal met alle
voor uw bedrijfsvoering benodigde onderdelen. Dit
Akwaaknet zorgt ervoor dat u uw tijd effectief kan
inzetten en meer tijd kan besteden aan uw leerlingen.
Voor de administratie en de verzekeringen zijn
arrangement beschikbaar via erkende bedrijven,
waardoor u verzekerd bent van de juiste, op uw
behoeften afgestemde dienstverlening.
Door deze ondersteuning kunt u zich volledige
richten op datgene waar u goed in bent: namelijk
het lesgeven, persoonlijke contact met uw
leerlingen en hun ouders, lokale marktbewerking
en het aansturen van uw personeel. Er staat u niets
in de weg om een succesvolle zwemschool op te
bouwen!

Huisstijl
Een Akwaak-zwemschool valt op door z’n frisse en
professionele uitstraling. Deze huisstijl is terug te
vinden in alle onderdelen van de bedrijfsvoering, van
briefpapier tot bedrijfskleding en wordt streng bewaakt
vanuit de centrale franchise organisatie.
Voor u als franchisenemer zijn alle huisstijlproducten
te bestellen via Akwaaknet. Zo kunt u uw eigen
advertentie opstellen, drukwerk bestellen en een vlag
of 4-screen huren voor bijvoorbeeld de opening van uw
zwemschool.
Reclame en promotie
Bij de start van een eigen zwemschool, wordt er samen
met u een uitgebreid openings- en actieplan ontwikkeld
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Wie zoeken wij?
Het succesvol exploiteren van een Akwaak-zwemschool
gaat niet vanzelf. U bepaalt voor een groot deel zelf
het succes van uw zwemschool. Daarom stellen we
stevige eisen aan kandidaat franchisenemers. De ideale
Akwaak franchisenemer beschikt over:
• een kindgerichte houding;
• passie voor (zwem)lesgeven;
• een opleiding op sportgebied;
• een sterke commerciële drive;
• bedrijfseconomisch inzicht;
• doorzettingsvermogen;
• voldoende eigen middelen om te kunnen starten.

Hoe te reageren?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over het
starten van uw eigen zwemschool, neem dan contact
op. Stuur uw CV naar:
Akwaak Franchise BV
T.a.v. Jelle Rozema
Oude Rijksweg 476
7954 GE Rouveen
Mailen mag ook : jelle.rozema@akwaak.nl
Voor meer informatie kunt u terecht op www.akwaak.nl
onder de menuknop Eigen Zwemschool.
Voldoet u aan het gestelde profiel, dan nodigen wij u zo
spoedig mogelijk uit voor een eerste kennismaking.
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