INFORMATIE BOEK
FR ANCHISE

Thijs samen met, de eerste medewerker van Brownies&downieS, Jeroen.

Leuk dat je interesse hebt in onze franchise formule.
Met trots kan ik vertellen dat mijn idee, ontstaan in 2010, is uitgegroeid tot een
fantastisch en succesvol bewezen concept. Dat succes willen we bij de
verdere groei van onze formule behouden. Daarom zijn we steeds op zoek naar gedreven
franchisenemers die onze formule begrijpen, dezelfde
passie delen en er samen met ons een succes van willen maken.
In dit informatieboek vertellen we over ons concept, hoe het is ontstaan en waar we als
organisatie voor staan. Maar natuurlijk willen we andersom ook weten wie jij bent.
We vinden een klik met onze franchisenemers misschien wel het
allerbelangrijkste. Je leest daarom wat wij zoeken in een
franchise-nemer, wat we van je verwachten en hoe je toe kunt treden tot de formule.
Gaat na het lezen van deze informatie jouw ondernemershart sneller kloppen en jeuken je handen om aan
de slag te gaan binnen onze formule?
Ik nodig je van harte uit om verder met ons in gesprek te gaan.
Hopelijk spreken we je snel!

Thijs Swinkels
Trotse oprichter en mede-eigenaar
Brownies&downieS
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VAN VROEGER
TOT NU
Brownies&downieS is een concept dat
in september 2010 is opgericht door
Thijs Swinkels. Het idee ontstond al
een tijd daarvoor.
Thijs volgde een opleiding aan het
CIOS en moest op zoek naar een stage
plek. Hij zocht naar een stageplek in de
revalidatie sector, maar kwam vanwege te weinig mogelijkheden in die
sector terecht op de
Bernadetteschool in Oss: een school
voor speciaal onderwijs. In eerste
instantie zag Thijs dit niet zo zitten,
maar hij besloot er toch voor te gaan.
Vanaf de eerste dag was hij direct
verkocht.

‘Toen een kind me daar spontaan
knuffelde als zijn nieuwe gym
leraar, ging ik voor de bijl. Ik dacht
meteen: “Dit is het, ik wil nooit
meer iets anders.” Ik heb daarna
gevraagd of ik alsjeblieft het
vierde jaar ook mocht blijven.’
Na zijn opleiding wilde Thijs iets met
zijn ervaringen doen. Als bijbaan
werkte hij als hulpkok bij Hutten, een
grote catering organisatie in Veghel.
Zijn liefde voor horeca en ervaringen
op de Bernadetteschool moest en zou
hij combineren.
Zo werd het idee geboren: een
lunchzaak waar mensen met een
verstandelijke beperking werken.
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Het initiatief was misschien niet
helemaal nieuw in Nederland, maar
op de manier waarop Thijs het
wilde doen werd het wél uniek.

‘Ik wilde een lunchzaak neerzetten
van hoogwaardige kwaliteit en
daarmee mensen met een beperking midden in de samenleving
zetten. Kwalitatief hoogstaande
gerechten die zeker niet onderdoen voor andere restaurants,
maar met een uniekeservice door
medewerkers die op deze manier
meer kansen krijgen en zichzelf
kunnen ontwikkelen.’
Na maanden van voorbereiding
werd in 2010 de eerste vestiging
geopend in Veghel. Het concept
bleek direct een doorslaand succes.
De locatie in Veghel had al snel
meer dan voldoende bijzondere
medewerkers in dienst, maar zorg
aanvragen van ouders bleven
komen. Daarom werd in 2012 een
tweede - eigen - vestiging in de
nabije omgeving geopend.
Op dat moment waren er geen
verdere groeiplannen. Dit veranderde
toen eind 2012 een franchiseformule
in het leven werd geroepen.
Op het moment van schrijven telt
Brownies&downieS ruim 50
franchise vestigingen, waarvan 1 in
Baarle-Hertog, België.
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VOLG ONS
OP SOCIAL MEDIA!
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1. Alkmaar
2. Almere Buiten
3. Apeldoorn
4. Assen
5. Asten
6. Baarle - Hertog
7. Bergen op Zoom
8. Boxmeer
9. Breda
10. Capelle a/d Ijssel
11. Culemborg

12. Den Bosch
13. Deventer
14. Drachten
15. Eindhoven
16. Emmen
17. Enschede
18. Etten-Leur
19. Goirle
20. Gouda
21. Groningen
22. Haarlem

23. Hardewijk
24. Heerenveen
25. Katwijk
26. Leeuwarden
27. Leiden
28. Lelystad
29. Noordwijkerhout
30. Oisterwijk
31. Oosterhout
32. Purmerend
33. Roermond

34. ‘s-Gravenzande
35. Sint-Oedenrode
36. Sneek
37. Spijkenisse
38. Tiel
39. Tilburg
40. TU Eindhoven
41. Uden
42. Uithoorn
43. Valkenburg
44. Valkenswaard

45. Veghel
46. Venlo
47. Waalwijk
48. Wageningen
49. Wijchen
50. Woerden
51. Zevenaar
52. Zwolle

E
Z
J
I
W
K
R
E
W
E
Z
ON

Een drukke dag, fotoshoot op het oude hoofdkantoor.

Brownies&downieS is een keten van lunch restaurants met oog voor de maatschappij.
We zijn geen restaurants als alle anderen, maar pakken het net even anders aan.
Brownies&downieS werkt met mensen met een beperking. Eigenlijk vinden we dat juist niet het goede woord.
Wij zien geen beperkingen, maar mogelijkheden. Zo’n ‘beperking’ brengt namelijk allerlei mogelijkheden met
zich mee. Dat maakt deze mensen zo bijzonder.
Zo zijn mensen met het Syndroom van Down ontzettend spontaan, puur, en authentiek. Mensen met autisme
kunnen zich weer heel goed concentreren, zijn intelligent en hebben oog voor detail. Mensen met ADHD zijn
super creatief en kunnen goed probleemoplossend denken.
Allemaal positieve eigenschappen waar we wat mee kunnen. Helaas worden deze positieve eigenschappen in de
praktijk nog lang niet altijd benut. Hierdoor krijgen mensen met een ‘beperking’ nog steeds niet dezelfde kansen.
Brownies&downieS zet zich iedere dag weer in voor het creëren van kansen voor deze bijzondere groep
mensen. Bij ons kunnen zij groeien, zichzelf verder ontwikkelen en laten zien wat ze kunnen.
Onze bijzondere medewerkers zijn de kracht van onze formule. Zij bereiden en serveren iedere dag de
lekkerste gerechten en leggen onze gasten zoveel mogelijk in de watten. Wij vinden het belangrijk dat
gasten zich bij ons op hun gemak voelen. Onze medewerkers creëren een ongedwongen en aangename
sfeer en zorgen ervoor dat een bezoek aan Brownies&downieS een unieke beleving wordt.
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VISIE
Ons ideaalbeeld is het creëren van gelijkwaardige kansen voor iedere individu. Dat doen we door mensen met
een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden op betaalde arbeid. We zijn een
leerwerkplek en bieden daarmee een springplank in de carrière van onze medewerkers.

MISSIE
Onze missie komt voort uit bovenstaande visie en luidt als volgt:
“Gasten hun beste lunchervaring ooit bieden door middel van het creëren van een unieke totaalbeleving door de
verfijnde drie-eenheid van culinair hoogstaande gerechten, bijzondere medewerkers en een huiselijke ambiance.
Het ideaalbeeld van eerlijke kansen voor onze bijzondere medewerkers vormt de onuitputtelijke drijfveer voor het
blijven optimaliseren van de horecakwaliteit.”

Onze missie in een foto, de medewerkers staan te pronken met een heerlijke lunch!

KERNWAARDEN
Onze visie en missie uit zich in de volgende kernwaarden:
•
•
•
•
•
•

Ondernemendheid
Huiselijkheid
Gelijkwaardigheid
Kwaliteit
Maatschappelijke betrokkenheid
Saamhorigheid
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SUCCES
Brownies&downieS is een sociale onderneming. In de basis zijn we een lunchzaak. We vallen onder de sector
horeca en meer specifiek de dag horeca.

MEER DAN LUNCH
We zijn zoals gezegd in de basis een lunchzaak. Maar Brownies&downieS biedt tal van mogelijkheden.
Je kunt bij sommige van onze vestigingen namelijk ook terecht voor ontbijt, high tea, high wine, diner of bijvoorbeeld het bekende ‘Eten Wat De Pot Schaft’.
Bij ons kunnen gasten genieten van heerlijke, vers bereide lunches, huisgemaakte brownies of gewoon voor een
lekker kopje koffie. En dit alles wordt samen met onze bijzondere medewerkers bereid en geserveerd.

GASTVRIJHEID
In de horeca draait het steeds minder om alleen het eten en drinken. Meer nog ligt de nadruk op de service en
beleving eromheen. Brownies&downieS hecht daarom veel waarde aan gastvrijheid. We willen het onze gasten
zo prettig en aangenaam mogelijk maken.
Onze gasten zijn daarom ook onze belangrijkste personen. We staan iedere dag voor hen klaar.
Onze gastvrijheid uit zich niet alleen in de omgang en communicatie met de gast, maar zeker ook in de
uitstraling van onze lunchzaken. We creëren een gemoedelijke en fijne plek waar onze gasten tot rust
kunnen komen en volledig zichzelf kunnen zijn.
Bij alles wat we doen houden we in gedachten dat wij zonder onze gasten geen succesvolle formule zouden
kunnen zijn. De gast staat dan ook altijd centraal. Onze gasten verlenen ons een gunst door naar ons te komen.
Zij zijn niet afhankelijk van ons, maar wij zijn afhankelijk van hen. Daarom geven wij hen het VIP gevoel.
Het sociale en maatschappelijke aspect van Brownies&downieS komt tot uiting in de combinatie die we maken
met zorg. We zijn een kwalitatief hoogwaardige lunchzaak. Maar wel een waarin mensen met een beperking of
afstand tot de arbeidsmarkt de hoofdrol spelen.

DAGBESTEDING
We bieden zinvolle dagbesteding aan deze bijzondere medewerkers. We zijn een veilige leer- en werkplek waar
zij zichzelf kunnen ontwikkelen. We dagen hen iedere dag weer uit om het beste uit zichzelf te halen. Onze
bijzondere medewerkers groeien op die manier in hun zelfvertrouwen en daar krijgen ze ook
waardering voor van onze gasten. De hoge kwaliteit aan eten en drinken in combinatie met de bediening door
mensen met een beperking zorgt dan ook nog altijd voor een doorslaand succes.
Onze bijzondere medewerkers staan niet op de achtergrond, maar zijn juist het gezicht van onze lunchzaken.
Omdat we dagbesteding aanbieden, krijgen we in ruil daarvoor subsidies van de overheid. Als commercieel bedrijf willen we niet afhankelijk zijn van deze overheidsgelden en zorgsubsidies. Daarom wordt een
duidelijke scheiding gemaakt tussen inkomsten uit de commerciële tak en inkomsten uit de zorg. Alle kosten
die gemaakt worden, moet een franchisenemer betalen uit de commerciële inkomsten.
Het geld dat vanuit zorg binnen komt, gaat zowel direct als indirect terug naar onze bijzondere medewerkers.
Dat kan bijvoorbeeld door extra begeleidend personeel aan te nemen, aanpassingen te doen in ons
kassasysteem of taxi vervoer voor de medewerkers te regelen.
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LOCATIE
De locatie moet een stad zijn met een inwoneraantal van 25.000 of meer. Potentiële locaties worden op de
volgende pagina weergegeven. Voorafgaand wordt altijd een vestigingsplaats onderzoek uitgevoerd.
Hierbij wordt naar de volgende factoren gekeken:
•
•
•
•

Geografische gegevens, zoals bereikbaarheid
Demografische gegevens
Bestedingscijfers in de betreffende branche
Een analyse van de concurrentie

Het vestigingsplaats onderzoek wordt door franchisenemer en franchisegever gezamenlijk uitgevoerd.
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PAND
Brownies&downieS vestigt zich alleen op A-locaties. Doorgaans geven we de voorkeur aan een A1-locatie ten
opzichte van A2-locaties. Daarnaast moet een locatie aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
•
•
•
•

Terrasmogelijkheid
Karakteristiek pand
Minimaal 120 m2
Huurprijs tussen 20.000 en 45.000
Pand met horecabestemming (niet noodzakelijk)

QUICKSCAN
Vooraf is het belangrijk om te weten of een potentiële stad ook voldoende zorgaanbieders heeft en hoe groot
de kans is dat je op deze locatie dagbesteding kunt aanbieden. Daarom wordt een quickscan uitgevoerd door
Brownies&downieS Zorg. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar potentiële zorgfinanciering en mogelijke
partnerinstellingen in een bepaalde regio.
Op basis van het vestigingsplaats onderzoek en de quickscan wordt een locatie bepaald.

POTENTIËLE VESTIGINGEN
1. Almelo
2. Arnhem
3. Amstelveen
4. Berkel en Rodenrijs
5. Delft
6. Doetinchem
7. Ede
8. Hilversum
9. Houten
10. Nieuwegein
11. Zaandam
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FINANCIËN
Het financiële aspect van je eigen onderneming is ontzettend belangrijk. Daarom helpen we je bij het opstellen van
een financiële projectie. Door middel van het al eerder benoemde vestigingsplaats onderzoek kan de te behalen
omzet in een bepaalde regio worden bepaald. We ondersteunen daarnaast bij het aanvragen van een financiering.

INVESTERING
Om een vestiging van Brownies&downieS te kunnen starten is ongeveer een investering van tussen de 150.000 en
180.000 nodig. Een deel hiervan is eigen vermogen. Daarbij gaan we uit van 20% eigen vermogen over de totale
investering. Om de investering te kunnen financieren, heb je verschillende mogelijkheden. Brownies&downieS
werkt onder andere samen met een crowdfund platform. Bij het aanvragen van de financiering word je dan ook door
onze partner begeleid.

FEE
Om gebruik te mogen maken van de naam en formule van Brownies&downieS, betaal je fee.
De fee structuur bij Brownies&downieS ziet er als volgt uit:
Je betaalt een eenmalige instapfee van 12.500;
Je betaalt een periodieke franchisefee van 7,5 % over de omzet (exclusief BTW)

BEGELEIDING
Als franchisegever proberen we onze franchisenemers zo goed mogelijk te ondersteunen bij de exploitatie van de
lunchzaak. Dat doen we zowel tijdens de voorbereidingen als daarna.

VOORBEREIDINGEN
Gedurende de voorbereidingen zal vanuit de franchisegever worden begeleid in en geadviseerd over onderwerpen als
huurprijzen, verbouwing, inrichting, het aannemen van personeel, eerste inkoop etc.
Daarnaast bieden we trainingen aan die ervoor zorgen dat de franchisenemer de formule van Brownies&downieS
goed leert kennen. Zo bieden we onder andere trainingen aan om de administratie en het kassasysteem goed te
kunnen voeren. Verder loop je een aantal dagen mee bij een al bestaande vestiging om de kneepjes van het vak te
leren.

SELECTIE
We kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waar wij naar zoeken in een franchisenemer en hoe de selectie
procedure werkt. Daarom bespreken we hier kort de selectie procedure en wat onze eisen voor een franchisenemer
zijn.

PROCEDURE
In eerste instantie bepaal je op basis van deze informatie of je geïnteresseerd bent in het starten van een eigen
Brownies&downieS vestiging. Vervolgens geef je per mail je motivatie, CV en optionele locatie door. Aan de hand
daarvan bepalen we of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Brownies&downieS hecht veel waarde aan persoonlijk contact. Daarom zullen we altijd een kennismakingsgesprek
plannen met - in onze ogen - potentiële kandidaten. Het kennismakingsgesprek leent zich bij uitstek om vragen te
stellen en elkaar goed te leren kennen. We vinden het belangrijk dat er een klik is tussen ons en de potentiële
franchisenemer.
Vervolgens krijgen beide partijen tijd om na te denken. Bij een positief gevoel van beide kanten wordt een
detailgesprek gepland. Dit om onderwerpen als financiering en locatie nader te bespreken. Verder zal het in dit
gesprek kort gaan over de franchise overeenkomst, de risico’s en voordelen van het ondernemen onder een franchise
formule en wat het verdienmodel is.
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Rond het detailgesprek zullen ook de quickscan en het vestigingsplaats onderzoek uitgevoerd worden. Een positieve
uitkomst van de onderzoeken is van cruciaal belang voor een succesvolle vestiging.
Zodra de franchise overeenkomst getekend is, loop je een aantal dagen mee bij een van de vestigingen van
Brownies&downieS. Dit om alvast wat ervaring en ideeën op te doen en kennis te vergaren. Zo kun je je goed
voorbereiden op het runnen van je eigen vestiging.

EISEN FRANCHISENEMER
Onze (potentiële) franchisenemers moeten aan een aantal eisen voldoen. We zoeken franchisenemers die:
•

Affiniteit hebben met horeca											
Ervaring is en pré, maar passie en affiniteit voor deze sector is een must.

•

Affiniteit hebben met de doelgroep										
Ervaring (privé of zakelijk) is een pré, maar liefde en passie voor het werken met mensen met een beperking is een
absolute must.

•

Een ondernemersgeest hebben											
We zoeken mensen die beschikken over ondernemend vermogen, onder een paraplu van een franchise formule.

•

Doorzettingsvermogen hebben											
We zoeken mensen die bereid zijn om hard te werken, geen 9 tot 5 mentaliteit hebben en zich hard maken voor
het succes van zijn of haar eigen onderneming.

•

Enthousiast zijn													
We zoeken mensen die enthousiast zijn over onze formule, gedreven en ambitieus zijn en van hun passie hun
werk willen maken.

•

Zelfstandig zijn													
We zoeken mensen met een verantwoordlijkheidsgevoel voor zijn of haar eigen zaak. Die zelfstandig willen en
kunnen ondernemen met de voordelen van een bestaande franchise formule.

•

Een collectieve instelling hebben											
We zoeken mensen die onderdeel willen uitmaken van een bestaande formule en willen bijdragen aan de 		
uniformiteit en het succes van deze formule.

•

Zelfkennis en -vertrouwen hebben										
We zoeken mensen die met volle overtuiging en vertrouwen aan dit avontuur willen en kunnen beginnen.

INTERESSE?
Middels dit informatie boek hebben we je een kijkje gegeven in de formule die Brownies&downieS is en wat er komt
kijken bij het runnen van een eigen vestiging.
Het is nu aan jou om te bepalen of dit is wat je wilt en of jij de geschikte persoon voor ons bent. Wil je zelfstandig
ondernemen onder een bestaande formule? Iets wat uiteraard voordeel met zich mee brengt, maar waarbij je ook
regels in acht moet nemen.
Ben je na het lezen van deze informatie enthousiast over onze formule en ben je ervan overtuigd dat jij de
ondernemer bent die wij zoeken? Neem dan gerust eens contact met ons op.
Download dan het inschrijfformulier van onze website www.browniesanddownies.nl
en stuur deze retour naar info@browniesanddownies.nl
Brownies&downieS - Informatie boek
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