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"Leer een leider leiden 
en de hond zal volgen"



Ben jij een gedreven honden- en mensenliefhebber met talent en
passie voor het geven van trainingen? 

Vind jij het belangrijk dat je baasjes leert hoe zij hun hond het
beste kunnen aansturen en zó opvoeden dat hij in balans is en de
beste versie van zichzelf kan worden? 

Ben je op zoek naar een methode die zich daarop richt, goed
bekend staat en resultaten boekt? 

En ben je daarnaast een ondernemer? 

Dan is Trainingsschool AW de partij voor jou! 
 

Word als franchisenemer hét aanspreekpunt 
van jouw regio binnen ons merk door 

je eigen Trainingsschool AW te starten. 

TRAININGSSCHOOL AW

Onze methode kenmerkt zich door de duidelijke opbouw in
het trainingsprogramma, waarin we ons vooral richten op
het gedrag van de hondenbezitter en de gemoedstoestand
van de hond. Wanneer een hond en baas samen in balans
zijn, is de basis gelegd voor de ultieme relatie. Als
franchisenemer werk je onder de naam “Trainingsschool
AW”, zodat je gebruik kunt maken van onze methode, onze
dienstverlening, de naamsbekendheid en andere faciliteiten
die wij jou als franchiselabel bieden. 
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OVER ONS
Al sinds 2014 staat de methode van Anniek Winters bekend om de bijzondere
aanpak van baasjes en honden met gedragsproblemen. Deze uiterst succesvolle
methode vindt zijn basis in de hondenpsychologie en de wijze waarop de
wereldberoemde Cesar Millan de natuurlijke behoeftes van de hond benadert.

Door het succes van deze methode hebben we inmiddels in Nederland twee
hondengedragscentra. Met een vast team van gespecialiseerde
hondengedragsdeskundigen werken we onder de naam
Hondengedragscentrum AW. Dit team wordt landelijk en ook daarbuiten
gevraagd vanwege hun hoge mate van expertise. 

De opgebouwde naam en het succes van de methode is niet onopgemerkt
gebleven en de belangstelling vanuit de markt is blijvend groot, ook bij
hondenbezitters die een hond hebben (nog) zonder gedragsproblemen. Daarom
is ervoor gekozen om trainingsscholen op te zetten onder de formulenaam
Trainingsschool AW. Hierdoor wordt de methode landelijk (en daarbuiten)
uitgerold en kunnen nog meer baasjes en honden op wekelijkse basis volgens
onze methode trainen.

Trainingsschool AW werkt graag samen met franchisenemers die het
gedachtengoed en de methode omarmen en daarmee aan de slag gaan in hun
eigen regio. We zoeken gelijkgestemde ondernemers die hart hebben voor de
zaak. 
We zijn betrokken bij alles wat we doen en denken heel bewust na over de
stappen die we zetten. We spelen goed in op de ontwikkelingen in de markt,
maar zijn ook een tikkie eigenwijs omdat we onze eigen koers varen. Daarom zijn
we constant aan het kijken hoe we onze methode kunnen uitbouwen en
versterken. Met elkaar kijken we hoe we aan de vraag van de markt kunnen
voldoen.
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WAAR WIJ VOOR STAAN 

EEN STERK MERK!

De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst en een handboek. Zo weet
iedereen wat we van elkaar mogen verwachten en hoe de formule werkt.

Je bent als franchisenemer zelfstandig ondernemer, maar met de voordelen van een grotere
onderneming omdat we met elkaar samenwerken. Daarmee bespaar je ook zeker kosten. We
hebben gekozen voor een full serviceconcept om het jou als franchisenemer gemakkelijk te
maken. Voor onze dienstverlening betaal je maandelijks een vergoeding, dit is de fee.

Hart voor ons werk
Verstand van zaken / professionaliteit
Werken vanuit een methode (de honden- en mensenpsychologie)
Persoonlijke aandacht
Aandacht voor welzijn
We werken vooral met de baasjes
Een heldere methode die goed is doordacht
Tarieven die passen bij de kwaliteit van onze trainingen
Samen in balans!

Wat houdt franchise in? Franchise is een vorm waarbij je zelfstandig onderneemt en daarmee
ook zelfstandig verantwoordelijk bent voor het te behalen resultaat. Wij, als franchisegever,
bieden je een formule, de methode, we helpen je om te ondernemen en je maakt gebruik van
ons merk.
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Je leert van ons hoe je jouw trainingsschool professioneel start
en verder ontwikkelt.

Je maakt gebruik van onze marketing, de algemene 
website, social media en ons merk (logo).

Je past onze methode en werkwijze toe, in jouw eigen 
regio, die we samen afstemmen. 

Je komt in een gespreid bedje, we hebben een methode 
ontwikkeld, welke goed werkt in de praktijk. We weten 
welke tarieven gebruikelijk zijn en leren jou hoe je 
cursisten in jouw regio werft.  

Je maakt gebruik van onze systemen en materialen die je 
nodig hebt om de methode goed te  kunnen toepassen, 
denk aan hondenriemen en de boeken van Anniek Winters.

Je krijgt een handboek met alle ins & outs van onze 
formule zodat jij weet hoe het werkt. 

Je krijgt ondersteuning vanuit onze organisatie, niet alleen
back office, maar ook coaching op ondernemers vaardigheden.

Als jij je bij ons aansluit, maak je gebruik van de AW Methode en de faciliteiten van onze
organisatie. Je start met het volgen van onze franchisecursus. Hier leer je alles over het
lesgeven met onze methode en kun je na afloop gelijk aan de slag als trainer. De cursus duurt
3-5 dagen en we trainen je op alle facetten over hoe jij jouw trainingsschool runt.

Om te garanderen dat je voldoende inhoudelijke kennis hebt over de AW Methode, is een
voorwaarde om te mogen starten als franchisenemer bij onze organisatie dat je Deel I en II van
de opleiding “Honden opvoeden volgens de methode Anniek Winters” hebt afgerond. Dat is de
basis voor jouw verdere ontwikkeling als trainer.

Wat krijg je allemaal voor de fee die je maandelijks afdraagt?*

HOE WERKT HET?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

*Je betaalt eenmalig een entree-fee om je in te kopen in onze organisatie. Daarnaast draag je
maandelijks een omzet-fee en een vaste fee af. Na het kennismakingsgesprek hoor je hoe de fee
precies is opgebouwd.
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- Direct aan de slag 
- Compleet pakket 
- Sterke marketing 
- Bekend en populair brand 

VOORDELEN FRANCHISE

We leggen de focus op lokaal ondernemerschap onder de begeleiding van een
formule en een sterk merk. 

 
Iedere franchisenemer maakt gebruik van hetzelfde administratiesysteem, 

de methode en volgt de adviesprijzen.
 

We hebben een gezamenlijke website en je krijgt een eigen mailaccount en je eigen
website. Trainingsschool AW zorgt voor jouw eigen professionele website en

marketing én begeleiding van de franchisenemer.
 

We hebben meer dan 100.000 volgers op onze social media. We organiseren
trainingen/workshops/lezingen al dan niet tegen meerprijs. 

Tijdens je werk ben je goed herkenbaar door onze bedrijfskleding en werk je met
onze boeken/ riemen zodat je zeker weet dat jouw cursisten ook alle tools in handen

hebben om een en ander na te lezen en toe te passen. 

Dus ben jij?
 

- Een echte hondenliefhebber  
- Pro actief 
- Communicatief vaardig 
- Oplossingsgericht 
- Enthousiast 
- Energiek 
- Een buitenmens 
– Professioneel 
– Ondernemer?

 
En vooral wil je werken met een methode die
resultaten boekt en waardoor jij een goede
trainer wordt? 

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

- Full Service Concept 
- Kostenbesparend 
- Onderscheidend 
– Professioneel 
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Bij franchise wordt een sterke, bewezen formule gecombineerd met jouw eigenschappen en
gedrevenheid als ondernemer. Dit betekent dat je direct vanaf de start van jouw onderneming je
gesteund voelt door de organisatie. Je lift mee op onze ervaringen, onze naamsbekendheid, ons
imago en past onze werkwijze toe. Na het volgen van de franchisecursus weet je hoe alles werkt
en kun jij in jouw regio de formule uitbreiden. Je maakt gebruik van onze methode en kunt je
daarmee ook goed profileren en onderscheiden. 

Commercieel volg je onze afspraken, maar juridisch ben je volledig zelfstandig. Dankzij onze
ondersteuning kun jij je geheel richten op jouw onderneming. Wij faciliteren, jij werft en selecteert
de cursisten. Je bouwt je eigen klantenbestand op en je breidt je netwerk uit. We helpen jou om
Trainingsschool AW in jouw regio op de kaart te zetten. Met elkaar denken we ook zeker na hoe
we de methode nog verder kunnen ontwikkelen. We kijken altijd naar de toekomst, zitten niet stil
en blijven voorop lopen. We willen vooral iedereen ondersteunen en het elkaar zo gemakkelijk
mogelijk maken zodat je met plezier aan het werk bent. Niet voor niets heb je deze brochure bij
ons opgevraagd.

WAAROM FRANCHISE?

Je hebt wellicht al eens van ons gehoord of met één van ons gesproken of zelfs al een cursus bij
ons gevolgd. Je hebt dan al ervaren hoe wij met elkaar willen werken, hoe we klanten aan ons
binden en trainers, baasjes en honden blij maken. Als jij je hier goed bij voelt en je loopt niet weg
voor uitdagingen, dan komen we graag met je in contact. We nemen uitgebreid de tijd om je mee
te nemen in ons verhaal en we willen je graag vertellen waarom we werken op de manier die we
hebben gekozen. Bovendien bespreken we hoe we graag met je willen samenwerken en waar je
aan moet denken, bijvoorbeeld op het gebied van investeringen.
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Kennismakingsgesprek / detailgesprekken   
Intentie- of voorovereenkomst en geheimhoudingsovereenkomst
Bedenktijd van 4 weken
introductiecursus
Ondernemersplan maken
Tekenen van de franchiseovereenkomst
Starten van je eigen Trainingsschool AW!

KENNISMAKINGSGESPREK / DETAILGESPREKKEN
We nodigen je graag uit bij ons op locatie. Jij vertelt ons waarom je graag deel wil nemen aan
onze formule en wij vertellen je ons verhaal. We willen je graag persoonlijk ontmoeten zodat
we samen kunnen kijken of we bij elkaar passen en je aan ons profiel voldoet. We zoeken
vooral naar aanknopingspunten die aanleiding geven om elkaar nog beter te leren kennen. Dit
gesprek is geheel vrijblijvend.

Als je met elkaar wilt samenwerken is het belangrijk dat verwachtingen over en weer goed
worden uitgesproken. In de detailgesprekken geven we je nog meer informatie en nemen je
mee in onze bedrijfsvoering. 

INTENTIE- OF VOOROVEREENKOMST 
EN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST
Gezien de vertrouwelijkheid van de informatie in de detailgesprekken, tekenen we samen een
geheimhoudingsovereenkomst. Als er bovendien een klik is en er zijn voldoende
aanknopingspunten, spreken we af dat we de intentie hebben om met elkaar te gaan
samenwerken en tekenen we de intentie- of voorovereenkomst. We nemen je verder mee in
ons verhaal en vertellen je graag hoe we met onze franchisenemers samenwerken en wat je
mag verwachten van Trainingsschool AW. We vertellen je het een en ander over onze
dienstverlening, de methode en wat ons succesvol maakt. Ook geven we je informatie over
onze fee-methodiek.

Als je alle gedetailleerde informatie over je deelname aan onze franchisemodule hebt
ontvangen, is er een wettelijke bedenktijd van 4 weken voordat we over gaan tot het
ondertekenen van de franchiseovereenkomst.

BEDENKTIJD VAN 4 WEKEN 
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Naast franchisenemer ben je vooral ondernemer. In deze fase verwachten we dat je zelf een
businessplan schrijft voor de door jou te openen trainingsschool. Zo krijg je een goed beeld wat het
betekent om ondernemer te zijn en stel jij je eigen doelen en een financieel plan op voor jouw bedrijf.
We hebben een voorbeeld voor je klaar liggen. Ook dien je een financiering rond te krijgen als dat
nodig is, zodat je aanvraag ook echt door kan gaan. Mocht je daar prijs op stellen, dan kunnen we je
daarover advies geven.

ONDERNEMERSPLAN MAKEN

Voordat de overeenkomst getekend wordt, is het belangrijk dat de eventuele financiering rond is en
we alle vragen over en weer beantwoord hebben. In de overeenkomst leggen we juridisch vast hoe
we met elkaar werken en waar we ons aan verbinden. Deze overeenkomst hebben we al eerder met
je doorgenomen zodat er geen verrassingen in staan. Na ondertekening en na betaling van de
entree fee, ontvang je het handboek. Je kan direct aan de slag!

FRANCHISEOVEREENKOMST

START VAN JE EIGEN TRAININGSSCHOOL AW!

GEFELICITEERD! Je kan nu aan de slag met je eigen Trainingsschool AW!
Jij bepaalt jouw agenda qua trainingen en zorgt dat deze up-to-date op je site staan. Tijd om in jouw
regio klanten aan je te binden en te laten zien hoe leuk het trainen met onze methode is!

Professioneel en betrouwbaar
Een professionele start is onontbeerlijk voor een succesvolle onderneming en vereist een investering.
Het gaat over tijd, energie en geld.
Binnen onze formule is de investering vooral de opleiding voor jou als trainer. Het goed hanteren en
kunnen uitleggen en uitvoeren van de methode is een voorwaarde voor ons succes. We spreken
dezelfde (honden)taal en juist het consequent opvolgen van de methode is voor ons echt een must
en met elkaar hebben we onze naam hoog te houden.
Door je aansluiting is het mogelijk om de juiste tarieven te vragen voor de trainingen. De investering
aan het begin van onze samenwerking is jouw kans om te groeien met je eigen bedrijf. Daarna is het
belangrijk dat jij (en je eventuele medewerkers) de methode opvolgt, deelneemt aan de bijscholingen
en activiteiten die we organiseren zodat je ook ervaart hoe leuk het is om bij onze formule aan te
sluiten. We leren van en met elkaar!

In deze periode laten we je al onze documenten zien en geven we je informatie over de formule
waardoor je gelijk het gemak ervaart van een franchiseorganisatie. 
Iedere franchisenemer volgt de opleiding Honden opvoeden volgens de methode AW, dat is de
basis van onze samenwerking. Het kan zijn dat je al een cursus bij ons hebt gevolgd, zodat je al
weet waar je aan toe bent. Tijdens je aansluiting zorg je ook zelf voor je bijscholing. We weten dat
de ‘trainer’ het verschil maakt, dus blijven we onszelf verder ontwikkelen.
Je mag je pas Trainingsschool AW noemen als je de franchisecursus met succes hebt afgerond.
Iedere franchisenemer krijgt minimaal één keer per jaar een audit. Hierdoor kunnen we met elkaar de
kwaliteit van onze aangesloten franchisevestigingen borgen.

INTRODUCTIECURSUS EN NADERE KENNISMAKING MET DE FORMULE
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TRAININGSSCHOOL AW

Neem nu contact op voor jouw kennismaking!

info@trainingsschoolaw.nl

www.trainingsschoolaw.nl

Trainingsschool AW is een professioneel en betrouwbaar bedrijf
met bewezen succes. De unieke methode staat voor kwaliteit en
goede resultaten. 

We willen te boek staan als professioneel, betrouwbaar,
gekwalificeerd en flexibel. We hebben een naam hoog te houden
en willen onze reputatie met elkaar versterken. 

Als franchisenemer word je door ons ontzorgd. Wij leveren je de
methode, de marketing, de opleiding, een administratiesysteem
en inzichten. Jij kunt je daardoor volledig focussen op het
organiseren van jouw trainingen in jouw regio, volgens ons DNA
en onze methode.

Polderstraat 34
6666 LD Heteren 

026 - 47 23 623


