Opstapprogramma
Zaterdag 24 september
t/m
Vrijdag 4 november

Doel:
Tijdens deze 6 bijeenkomsten, is onze doelstelling dat je voor jezelf kan inzien of je
de stap naar zelfstandig ondernemerschap als Onze Klusvrouw binnen de franchise
kan en wilt gaan maken. We gaan aan de slag met je ondernemersplan en met
praktische klusvaardigheden. Tijdens het hele programma zijn er Onze Klusvrouwen
aanwezig, zodat je ook met hen kan sparren.

Terugkerende programmapunten:
•
•
•

Pitchen: deze zetten we op film zodat je op het eind een totaalbeeld voor
jezelf hebt.
Timmeren van je eigen Onze Klusvrouw KitKist
Ondernemersplan, wat je thuis uitwerkt, tijdens alle programmadagen kun je
vragen stellen en dit verder aanvullen.

Contactpersonen:
•
•
•

Alexandra Voor vragen over het opstapprogramma
alexandra@onzeklusvrouw.nl
Franchise voor vragen over de franchise
franchise@onzeklusvrouw.nl
Groepsapp Aspirant Onze Klusvrouw

Tijden:
•
•
•

Ochtendprogramma 10.00 - 12.30
Lunch
12.30 - 13.15 (wordt verzorgd door Onze Klusvrouw)
Middag
13.15 - 17.30

Kosten
•

€ 580,-- incl. 21% btw

Altijd meenemen:
•
•
•

Map: deze wordt de eerste dag uitgereikt, zodat je deze steeds kan aanvullen
met de documenten die we gedurende de dagen uitreiken.
Ondernemersplan (digitaal) we hebben computers in Zevenhuizen
Gehoor en oogbescherming en veiligheidsschoenen klasse S3

Locatie:
•

•

Werkplaats Onze Klusvrouw
Lange Zijde 9a
2761AV Zevenhuizen
Parkeren op het achterliggende terrein van de Jumbo (dit is gratis)
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Zaterdag 24 september
Ochtend
•
•
•
•
•
•
•

Kennismaking deelnemers.
Uitwisselen persoonlijke ambities.
Presentatie over het profiel Onze Klusvrouw:
kennis en vaardigheden van de vakvrouw en als ondernemer.
Presentatie over Veilig werken en Vca-vol.
Presentatie over de franchiseformule
Presentatie over pitchen, belang en aandachtspunten.
Aanzet maken met onderdelen van het eigen ondernemersplan aan
de hand van een checklist.

Middag
•
•

Pitch van iedereen (de eerste de moeilijkste)
Klus Stormbaan.
We gaan de groep splitsen, om diverse klussen uit te voeren. We doen
dit binnen een beperkt tijdsbestek, wat enige competitie vereist.

Zaterdag 1 oktober
Ochtend
•
•

Pitch
Presentatie over het ondernemersplan en ondernemerschap.

Middag
•
•
•

Presentatie over het franchisecontract.
Werken aan de Onze Klusvrouw KitKist.
Overhandigen concept franchisecontract.

Zaterdag 8 oktober
Ochtend
•
•
•
•

Pitch
Presentatie over kostprijs berekenen.
Presentatie over de bus de kosten en de opties.
Presentatie over de inrichting van de bus.

Middag
•

•

Presentatie
Over gereedschap en onze gereedschap Excel lijst.
Wat heb je aan eigen gereedschap?
Werken aan je eigen Onze Klusvrouw KitKist.
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Zaterdag 15 oktober
Ochtend
•
•
•

Pitch
Presentatie over onze doelgroepen.
Presentatie over dementie en parkinson, gevolgen en de mogelijke
aanpassingen in de woning.

Middag
•

•

Toiletquiz.
Tijdens de lunch gaan we in over alles wat je nog niet wist, maar wel
wilt weten over een toilet.
Installatiewerk
Aan de hand van korte opdrachten, die vanuit klantvragen komen
gaan we deze in de praktijk uitvoeren. Denk hierbij aan het doorlopen
van het toilet, lekkende kranen, ophangen van een lamp en montage
van een beugel.

Zaterdag 29 oktober
Ochtend
•
•
•

Pitch (nu is het appeltje-eitje)
Presentatie hoe je je jezelf in de markt zet.
Presentatie over de marketing van Onze Klusvrouw.

Middag
•
•

Werken aan Onze Klusvrouw KitKist.
Presentatie door Apert accountants over de boekhouding, exact en
belastingen.

Vrijdag 4 november
Op deze dag, zijn alle klusvrouwen die momenteel in de Franchise zitten
aanwezig, en gaan we er een gezellige teamdag van maken.
•
•
•
•
•
•

Prestentatie door elke deelnemer in de vorm van een eindpitch.
Uitreiking medaille van de mooiste Onze Klusvrouw KitKist.
Programma invulling trainingen 2022/2023
Tekenen contracten
Samenvoeging groepsapp Onze Klusvrouw
Samen koken, samen eten, samen borrelen
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