
 
 
 
 
 

NFV FRANCHISE TROFEE 2012 
 
 
Juryrapport  
 
 
De winnaar is al vele jaren actief in een markt, die kan worden omschreven als een zeer  
competitieve markt, een markt waarin de spelers fel met elkaar concurreren. Schaalgrootte is 
een van de passende antwoorden in deze strijd, naast het verbeteren van onder andere het 
productaanbod, de service en de uitstraling naar de consument. Bijna achteloos slaagt de 
winnaar er voortdurend in het aantal franchisenemers te vergroten en de omzet te verhogen 
en dat bij meer dan aantrekkelijke marges. 
 
Het wervings- en selectieproces is duidelijk omschreven en blinkt uit in eenvoud. Waarom 
moeilijk doen als het gemakkelijk kan. De potentiele franchisenemer weet waar hij aan toe is, 
ook ten aanzien van de eisen met betrekking tot vaardigheden. Een uitgebreid 
opleidingstraject voorziet in het op peil houden en verbeteren van velerlei vaardigheden, 
niet alleen op vaktechnisch gebied maar ook op het gebied van bijvoorbeeld commerciële 
vaardigheden.  
 
De automatisering is van een uitstekende niveau en probeert dit hoge niveau vast te houden, 
mede vanuit de visie “ken uw klant”..  
 
De marketing en communicatie wordt vanuit het hoofdkantoor gerealiseerd, zodat de 
franchisenemers zich vooral kunnen richten op hun klanten.  
 
Een belangrijk element voor de jury is  de verdiencapaciteit voor de franchisenemers. De 
prognoses worden simpelweg waargemaakt. Sterker nog, de verdiencapaciteit is dermate 
goed dat de franchisenemers  graag meerdere vestigingen er bij willen nemen. De problemen 
die een recessie op financieel gebied doorgaans meebrengt voor ondernemend Nederland 
heeft de winnaar kennelijk probleemloos het hoofd kunnen bieden. De uitstekende 
samenwerking tussen franchisegever en de franchisenemers is hier van eminent belang. 
 
Opvallend element bij de winnaar is de sterke focus op de toekomst. Snel kunnen inspelen 
op veranderingen wordt steeds crucialer. Diverse scenario’s liggen klaar om een prominente 
rol in de markt te kunnen blijven spelen.  
 
De winnaar is een prachtig voorbeeld van kundig ondernemerschap gedurende een lange 
periode en dat in een voortdurend in beweging zijnde markt. 
De jury is dan ook van mening dat Profile Tyrecenter een voortreffelijk winnaar is van de 
NFV Franchise Trofee 2012. 


