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1.Samenvatting  

Mijn naam is Margo Theenaart, 50 jaar en moeder van 3 volwassen kinderen. 

Ik ben meer dan 30 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige in alle takken van de gezondheidszorg. Zorgmens 

in hart en nieren met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Door verschillende omstandigheden heb ik besloten 

om niet meer direct aan het bed te willen werken, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en mijn zorghart klopt 

onverminderd door.  

Graag leg ik jullie uit hoe dit project ontstaan is. Want alleen de gedachte erachter is voor mij al een grote reden om 

dit tot een groot succes te maken. 

Ons idee ontstond eind 2019.  Mijn oudste dochter komt thuis met de serieuze mening dat zij wat mist in haar werk. 

Sophie is een creatieveling, altijd al geweest. Ondanks het feit dat ze nog steeds geniet van haar werk als visagiste 

voor grote merken en opdrachten vraagt zij zich wel af wat voor doel het eigenlijk dient. Haar letterlijke woorden: 

“mam, wat beteken ik nou eigenlijk voor de maatschappij?” 

Dat is nogal een uitspraak voor iemand van 25 jaar, maar het zette me wel aan het denken. Vooral omdat ik na 32 

jaar zorg om verschillende redenen besloten had dat het tijd was voor iets anders dan de zorg. Maar wat ze zei 

maakte mij ook trots. Die meid heeft normen en waarden en een enorm groot hart, want dit soort dingen kun je alleen 

vanuit je hart zeggen.  

Sophie is sinds 2015 woonachtig en werkzaam in Amsterdam als visagist, haarstylist en nagelstylist. Zij bezit 

dezelfde grote maatschappelijke betrokkenheid als haar ouders. Bovendien weet zij als geen ander als inwoonster 

van het multiculturele Amsterdam-West dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen dezelfde kansen en rechten 

heeft in onze maatschappij. Al zou dat niet zo moeten zijn, de praktijk laat dit dagelijks aan haar zien. 

En dat is het uitgangspunt. Voor die groepen, Sophie noemt het de “vergeten groepen”, voor die mensen willen wij 

ons inzetten en een verwenmoment organiseren waarin ze die aandacht krijgen waar nooit tijd of geld voor is. 

Samen hebben we besloten onze krachten te bundelen. Mijn dochter als beautyprofessional en ik als 

zorgprofessional. Samen willen we specifieke doelgroepen in de zorg een verwenmoment aanbieden. Met tijd en 

aandacht, die er normaal gesproken niet is kunnen we deze mensen het gevoel geven dat ook zij er toe doen. 

Ongeacht afkomst, leeftijd, uiterlijk, beperking of wat dan ook. Iedereen is Mooi op zijn of haar manier, maar wie 

geeft hier de aandacht aan en benoemt het ook. Dat gaan wij doen en zo is IederMooi geboren.  

Ons logo zegt voldoende, in gouden letters omdat het waardevol en stijlvol moet zijn, het “infinity”teken omdat we de 

verbinding zoeken en het hartje omdat we vanuit ons hart spreken en werken. 

We willen onze diensten aanbieden op een vaste locatie waar iedereen ook de hele dag in en uit kan lopen voor een 

praatje, een kopje koffie of gewoon even dat thuis gevoel wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. In een gezellige 

en sfeervolle omgeving is iedereen welkom, en worden op bepaalde dagen van de week allerlei beauty activiteiten 

georganiseerd. Voor iedereen die daar in de reguliere markt niet terecht kan of het zich financieel niet kan 

veroorloven. Deze mensen kunnen gebruik maken van de in ons logo genoemde “ aandacht op recept ” 
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De doelgroepen waar ik het over heb kunnen wat ons betreft niet divers genoeg zijn. Denk aan (demente)bejaarden, 

gehandicapten, vluchtelingen, mensen uit de psychiatrie, Leger des Heils, mensen die bezig zijn met herstelwerk. 

Deze lijst is nog vele malen groter te maken. 

Door mijn verpleegkundige achtergrond kan ik iedere groep begeleiden. Ik zal niet in de hoedanigheid van 

verpleegkundige functioneren, maar ik heb natuurlijk wel mijn klinische blik en daardoor een signalerende- en 

doorwijsfunctie als dat nodig is. Mijn kennis op zorggebied kan ik inzetten en op die manier dat stukje zorg bieden 

zonder dat het voor die doelgroepen “voelt” als zorg. 

Voor de mensen die door wat voor reden dan ook rond moeten komen van een inkomen op of onder het sociaal 

minimum willen we er ook zijn. Juist die groep kan zich niets veroorloven als het gaat om aandacht voor uiterlijke 

verzorging. 

We kunnen zorgen voor een kapper, een barbier voor de mannen, een schoonheidsspecialiste, een visagiste, 

manicure, stoelmassages, enz.  Pure verwennerij in een mooie en gezellige omgeving. We werken uitsluitend met 

professionals en er is voldoende tijd voor persoonlijke aandacht. Want dat is eigenlijk waar het om gaat, aandacht 

maakt alles en iedereen mooier. En wij doen het voor die glimlach die daarop volgt. 

Wij zijn enorm enthousiast en we hopen dat over te kunnen brengen aan iedereen.  Alles begint met een idee en met 

iemand die het verschil wilt maken. In dit geval willen wij het verschil willen maken en onszelf inzetten voor een 

mooiere en zachtere maatschappij. 
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2. De oprichters 

2.1 Persoonlijke gegevens 

 

Naam: 

Geslacht: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

Mobiel: 

E-mail: 

Geboortedatum: 

Nationaliteit: 

Burgerlijke staat: 

Kinderen: 

 

Opleidingen: 

Margo: 

1988   Havo diploma behaald aan St Willibrordcollege Goes 

1992   Diploma A-verpleegkundige aan school voor Verpleegkundigen Goes 

2012                    Specialisatie Acute Opname Afdeling door MUMC Maastricht 

2014                    post HBO specialisatie CCU ( coronary care unit) aan Erasmus MC Rotterdam 

2020                    WFT (Wet Financieel Toezicht) Zorg 

Margo Theenaart                                   Sophie Theenaart       

   Vrouw                                                     vrouw 

                                            

                                              

Goes                                                      Amsterdam 

 

 

m.theenaart@gmail.com                       info@sophietheenaart.com 
                                                               

14-03-1995 

Nederlandse                                          Nederlandse 

Ongehuwd                                             Ongehuwd 

Ja                                                           Nee 
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Werkervaring: 

2018 - 2019  Verpleegkundige op de crisisopvang Psychiatrisch ziekenhuis. 

2017- 2019  ZZP specialistisch verpleegkundige.   

2018                                   Sabbatical van een jaar om te reizen. 

2014 - 2017  Verpleegkundige op CCU afdeling algemeen ziekenhuis. 

2011 - 2014  Verpleegkundige Acute Opname afdeling algemeen ziekenhuis. 

2001 - 2011  Verpleegkundige Neurologie algemeen ziekenhuis. 

                                          Begeleider lichamelijk en verstandelijk gehandicapten bij stichting het Gors. 

 

Opleidingen: 

Sophie: 

2012  VMBO, Edudelta College Goes.  

2013   MBO niv 2 verkoper detailhandel, Scalda college Middelburg. 

2014                    Vakopleiding Visagie, school van Mieke Petiet Middelburg 

                            Masterclass Gruppo Select, school van Mieke Petiet Amsterdam 

2015                    Allround Haarstyliste, school van Mieke Petiet Amsterdam 

2019                    Allround Nagelstyliste, Nederlandse Beautyschool Amsterdam 
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2.2 Persoonlijke motieven 

 

Zoals eerder geschreven ontstond het idee al eerder maar is het vuurtje harder gaan branden met de komst van het 

Corona virus. Meer dan ooit laat deze tijd ons zien dat fysieke afstand mensen geen goed doet. De “huidhonger” die 

voor velen ontstaat is groot. Niemand werd er de afgelopen tijd beter op, maar we moeten niet vergeten dat ook 

buiten deze crisis om er genoeg mensen zijn die niet de fysieke, cognitieve of financiële mogelijkheden hebben om 

aandacht voor zichzelf te vragen en te krijgen. Aandacht in allerlei mogelijke vormen. Wij kunnen met ons aanbod die 

kant belichten die iedereen een stukje eigenwaarde terug geeft.  

Er zijn initiatieven genoeg om mensen op een creatieve manier tegemoet te komen, maar wij willen juist dat stukje 

geven waardoor mensen zich weer mooi en gewaardeerd voelen. Iedereen hoort erbij en Iedereen is Mooi op zijn of 

haar manier.  

Bovenal willen we juist niet het inloopcafé worden waar men kan haken, breien of kleuren, zittend op kale houten 

stoeltjes. Dat hokjes denken willen wij de wereld uit. Wij willen een sfeer creëren die gezelligheid, warmte maar ook 

een stukje luxe voor iedereen biedt. En wat ons zal onderscheiden van de rest is het creëren of herwinnen van een 

stukje zelfliefde. Want daarmee wordt ieders welzijn en welbevinden ongetwijfeld groter en de vraag naar reguliere 

zorg minder. Een positief zelfbeeld creëert kansen, voor iedereen. Als je je mooi voelt van buiten, dan voel je je ook 

mooi van binnen  

Ter ondersteuning hiervan, verwijs ik u naar een citaat uit het volgende trend onderzoek voor de sector Zorg, welzijn 

en sport uit 2019: 

Ontwikkelingen in de maatschappij en in de branches Zorg, Welzijn en assisterende gezondheidszorg zorgen ervoor 

dat er in de toekomst behoefte is aan een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag van professionals. Een 

voorbeeld van zo’n ontwikkeling is bijvoorbeeld meer preventiebeleid of de stijging van informele zorg. Zowel in 

Zorg, Welzijn als in de assisterende gezondheidszorg neemt de aandacht toe voor vroegtijdige signalering van 

risicovolle situaties, en tijdige interventie ter voorkoming van zwaardere ondersteuning en zorg. 

Bovendien is in 2019 in Flevoland en Amsterdam gestart met het aanbieden van de opleiding “Beautyprofessionals in 

de Zorg”, ook hieruit blijkt de meerwaarde van en vraag naar meer informele zorg. 

De nieuwe mbo 3-opleiding Beautyprofessional in de zorg leidt op volgens de zorgvisie Belevingsgericht werken. 

Zorgtaken worden hierbij gecombineerd met aandacht voor het welbevinden van de cliënt. De nieuwe 

zorgprofessional biedt niet alleen vraaggerichte zorg aan, maar ook diensten die het plezier in het leven van de cliënt 

verhogen. Denk hierbij aan een schoonheidsbehandeling, hand/voetmassage of pedicurebehandeling. 
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2.3 Persoonlijke kwaliteiten 

 

Sterke punten Zwakke punten 
Maatschappelijk betrokken Ongeduldig 

Gedecideerd Snel afgeleid 

Onafhankelijk Uitstelgedrag 

Georganiseerd  

Behulpzaam  

Empathisch  

Vriendelijk  

Sociaal  

 

2.4 Persoonlijke ambities  

 

Het maatschappelijk doel is voor ons beiden de grootste drijfveer. Door een gebeurtenis in ons leven waardoor alles 

anders werd, kan ik het mij veroorloven om mij bijna belangeloos in te zetten voor een doelgroep die het veel minder 

heeft dan wij. Natuurlijk zal ik afhankelijk zijn van sponsoring en giften maar ik heb geen winstdoel voor ogen. Voor 

ons is het een mooie gedachte, dat degene die dit mede mogelijk maakt nu vast heel erg trots naar ons zit te kijken. 

Want als iemand een groot maatschappelijk hart had en leefde met het motto : Iedereen is Anders, dan is dat wel 

diegene die wij nu in gedachten hebben en houden. 

Mijn persoonlijke ambities zijn om een mooi project op te zetten wat voor vele doelgroepen laagdrempelig 

toegankelijk is en een gat in de markt opvult als het gaat om uiterlijke verzorging voor speciale doelgroepen. Met 

financiële ondersteuning van diverse partijen die net als ons voldoening halen uit de gedachte dat geven en delen 

beter voelt dan nemen.  

En al helpen wij maar een handvol mensen aan een positief zelfbeeld, een stukje eigenwaarde waarmee zij weer net 

dat stapje vooruit kunnen doen in de maatschappij of zich gewoon weer een mens voelen, dan maakt dat ons al 

gelukkig. Maar natuurlijk willen we dat bewerkstelligen voor zoveel mogelijk mensen die daar behoefte aan hebben. 

Iedereen is mooi op zijn of haar manier, en een positief zelfbeeld en een gezonde dosis zelfliefde doet iedereen 

goed. Uiteindelijk is liefde, of het nu voor jezelf is of voor een ander het antwoord op alles. Dat is onze visie. 

Buitenom de persoonlijke aandacht willen wij ook een plek creëren waar diversiteit een hoge prioriteit heeft bij ons. 

We zetten in op een mini samenleving in ons “huis” waar niet gekeken wordt naar afkomst, leeftijd, aandoening enz. 

Iedereen is welkom en we hopen dat hier mooie contacten onderling uit voort vloeien met verbinding, begrip en 

aandacht voor elkaar. We willen bijdragen aan de sociale cohesie.  
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3. De stichting 

3.1 Bedrijfsgegevens 

Handelsnaam: 

KvK-nummer: 

Rechtsvorm: 

Administratiekantoor: 

Tarief omzetbelasting: 

Btw-nummer: 

 
 

 

Statuten: 

Als bijlage 

Subsidies: 

Worden aangevraagd bij de gemeente Goes. Het Oranjefonds en stimuleringsfonds van de provincie Zeeland 

worden ook aangeschreven. Verder gaan we op zoek naar sponsoren. 

Verzekeringen: (Bedrijfs) Aansprakelijkheidsverzekering en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  

volgt 

IederMooi. Beautyprofessionals in de Zorg 

81066848 

Stichting 

ja 
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3.2 Het idee.  

Ons idee is om een soort “huiskamer” te creëren, een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is voor een kopje 

koffie, een luisterend oor of een goed gesprek met een wekelijks aanbod van beauty- en verwenmomenten. Voor een 

sfeerimpressie verwijs ik u naar de foto’s in dit document. 

Met iedereen bedoelen wij de eerder genoemde kwetsbare doelgroepen ongeacht leeftijd, afkomst, handicap of 

aandoening en de doelgroep die moet rondkomen van een inkomen op of onder het sociaal minimum waardoor het 

voor hen onmogelijk is om een verwenmoment voor zichzelf of hun gezin te verwezenlijken.  

Verder wordt er een samenwerking gezocht met kleine lokale ondernemers en de in Goes aanwezige 

dagbestedingen en werk-leerbedrijven voor de aan- en verkoop van leuke en bijzondere cadeau artikelen. Dit om 

inkomsten te genereren om op termijn minder afhankelijk te zijn van giften en sponsoren. 

Samengevat: 

 Een ontmoetingsplaats in een gezellige warme omgeving in het centrum van Goes met altijd tijd en 

aandacht voor een luisterend oor of voor een goed of gewoon leuk gesprek. 

 De mogelijkheid om (sociale) contacten op te bouwen en te onderhouden, zichzelf te zijn en gehoord te 

worden. Aandacht voor diversiteit en sociale cohesie. 

 Wekelijks aanbod van diverse “verwen” momenten op het gebied van uiterlijke verzorging met als doel het 

(her)vinden van een stukje eigenwaarde en zelfliefde. Dit zal zorgen voor een positief zelfbeeld en een beter 

welzijn en welbevinden, met als preventief doel een lagere uitstroom naar de reguliere zorg. 

 Om voor deze verwen momenten in aanmerking te komen, worden er “recepten” uitgegeven via de diverse 

instanties zoals maatschappelijk werk, voedselbanken, vluchtelingenwerk enz.  Dit om te voorkomen dat er 

oneigenlijk gebruik gemaakt zal worden van onze diensten.  
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3.3 Stand van zaken 

Op dit moment wordt ons plan voorgelegd aan gasten van de voedselbank, stichting het Gors, stichting de 

Zuidwester, Stichting Emergis en het Gastenhuis in Goes. Dit om draagvlak te creëren, de behoefte te peilen en zo 

nodig het plan bij te stellen of aan te passen. 

Met het SMWO is reeds overleg geweest waaruit diverse initiatieven zijn gekomen voor een mogelijke 

samenwerking. Te denken valt aan: 

  wijkleerbedrijf “Wel zo actief “ van het Scalda en met het wijkleerbedrijf van het Hoornbeeck college. Dit 

voor hulp bij de beauty middagen. 

  Voor vinden en aanspreken van de doelgroepen wilt het SMWO voor ons promoten onder cliënten als de 

voorziening er is, ook via de maatschappelijk werkers en cliëntondersteuners.  

  Verder zijn er naast de voedselbank en GR de Bevelanden, (waar de bijstandsuitkering, 

schuldhulpverlening en WMO voorzieningen worden geregeld) ook nog een aantal stichtingen voor minima 

zoals “Stichting Goede doel de Bevelanden”,  “Reikende hand voor minima” en “Kloppend hart de 

Bevelanden” en organisaties als vluchtelingenwerk en het Leger des Heils die wij zullen benaderen. 

  Ook de School van Mieke Petiet in Middelburg heeft toegezegd ons doel te willen ondersteunen met het 

aanbieden van leerlingen voor de beauty middagen. 

Er is al een domeinnaam geclaimd, aan een website wordt gewerkt, alsmede aan de social media strategie. 

Subsidies en fondsenwerving zijn in gang gezet. Uiteraard gaan we pas van start als blijkt dat dit allemaal financieel 

haalbaar is. 

Ons doel is om voor het opstarten van het maatschappelijk gedeelte ondersteunt te worden door sponsoren en 

giften, uiteindelijk zal dit steeds meer ondersteunt en over genomen worden door opbrengsten van verkoop van 

koffie, thee en cadeau artikelen (commerciële gedeelte). En wellicht door het aanbieden van meerdere activiteiten in 

de vorm van workshops voor grotere groepen, het opzetten van een eigen merkenlijn, het vinden van 

samenwerkingen met andere partijen, enz.  Voor nu is nog niet te voorspellen wat de opbrengsten hiervoor zullen 

zijn. Dit is ook de reden dat dit in het kostenplaatje nog niet is meegenomen.  

Door het werken met vrijwilligers hopen we de kosten voor het inhuren van professionals op ZZP basis te kunnen 

reduceren.  

Met diverse partijen wordt gesproken voor het beschikbaar stellen van een pand voor een zo laag mogelijke huur. 

Voor het commerciële gedeelte zijn ideeën om samen te werken met kleine lokale ondernemers maar ook het 

concept van shop-in-shop wordt onderzocht om zodoende ook de huurkosten te kunnen delen. 

Het bestuur van de stichting is bekend en de notariële akte met ANBI status wordt opgemaakt.  
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4. De markt 

4.1 De markt in beeld 

In de gemeente Goes heeft 6% van de huishoudens een inkomen op of onder het sociaal minimum, dit is ruim 1000 

huishoudens. Deze getallen zullen de komende jaren alleen nog maar toenemen. 

Naast alle wettelijke regelingen die er voor deze mensen zijn, zijn er buitenom de voedselbank, kledingbank en 

ruilwinkel geen initiatieven die voldoen in persoonlijke en betaalbare uiterlijke verzorging. En ook dat is volgens ons 

van groot belang in het welzijn en welbevinden van deze doelgroep. Wij kunnen met ons project voorzien in die 

behoefte 

4.2 De doelgroep 

Met iedereen bedoelen wij de eerder genoemde kwetsbare doelgroepen ongeacht leeftijd, afkomst, handicap of 

aandoening en de doelgroep die moet rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum waardoor het voor 

hen onmogelijk is om een verwenmoment voor zichzelf of hun gezin te verwezenlijken. 

4.3 Concurrentie 

Concurrentie is er niet of nauwelijks. In de buurt- of inloophuizen die er in Goes zijn worden geen beauty-of verwen 

activiteiten georganiseerd. Buitenom dat is de sfeer vaak sober en minimalistisch. Bij ons is het aantrekkelijk om 

binnen te komen en te gaan zitten. Even dat uitje van de dag of de week. En geen breiclubje op houten stoeltjes, dus 

niet dit……..met alle respect, want dit is ook nodig. 
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Maar in een soortgelijke sfeer, om het stigma van suf, zielig en ouderwets uit de wereld te helpen. 
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4.4 Bedrijf en product in de markt (SWOT-analyse) 

       Sterktes (intern)        Zwaktes (intern) 

 Kennis van het zorglandschap. 

 We werken uitsluitend met professionals. 

 Uitgebreid netwerk in het zorglandschap. 

 Uniek concept van luxe, beauty, gezelligheid, zorg 

en maatschappij. 

 Nog geen bekendheid. 

 Geen ervaring als ondernemer. 

 Het concept is nog in ontwikkeling. 

 

       Kansen (extern)        Bedreigingen (extern) 

 Meer focus op belang van aandacht, zelfzorg en 

uiterlijke verzorging. 

 Voorbeeld voor andere maatschappelijke 

initiatieven. 

 Kansen op uitbreiding door samenwerking met 

zorginstellingen 

 Sociale ontmoetingsplaatsen worden steeds 

belangrijker. 

 Als de economie hapert, is de kans op subsidies en giften 

klein. 

 Weinig tot geen structurele inkomsten. 
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5. Marketingplan 

5.1 Product/Dienst 

Onze diensten bestaan uit een wekelijks aanbod in diverse beauty- en verwenmomenten. Dit alles in een gezellige 

omgeving, een huiskamer waar men de hele dag kan binnenlopen voor een kopje koffie, een luisterend oor of een 

goed gesprek. Voor de doelgroepen vanuit de langdurige zorg die niet op locatie kunnen komen, hebben wij de 

mogelijkheid om naar de zorglocatie zelf te gaan. 

5.2 Prijs 

Voor groepen (max 6) afkomstig uit de langdurige zorg kunnen wij een tarief samenstellen waarin 2,5 uur 

gezelligheid, aandacht,  koffie en thee met iets lekkers en een verwenmoment naar keuze zit. Inclusief portretfoto en 

goodiebag. De kosten hiervan kunnen vanuit de instellingen zelf worden betaald uit het activiteiten budget. Voor deze 

mensen die niet op locatie kunnen komen, hebben wij een mobiel team wat naar de instellingen toe gaat.  

Het concept is voornamelijk bedacht voor die mensen die niet wonen in de langdurige zorg en wel naar onze locatie 

toe kunnen komen.  Ondanks alle sociale voorzieningen vallen die volgens ons op het gebied van uiterlijke 

verzorging en aandacht op het gebied van zelfzorg buiten de boot. 

Voor onze gasten zal contact worden gezocht met de diverse instanties om de door ons geleverde recepten voor 

diverse behandelingen te verspreiden. Per behandeling zal wellicht een kleine bijdrage worden berekend. Met deze 

bijdragen verdienen we een klein stukje personeelskosten terug. Maar we hopen dat als we voldoende sponsoren 

vinden, deze groepen mensen gratis te kunnen verwennen. 

5.3 Plaats 

Naar een locatie wordt nog gezocht. Er zijn al een aantal opties in het vizier. We hopen op een constructie zoals we 

zien bij het Penny Wafel huis in Middelburg. Voor dit initiatief stelt de gemeente Middelburg en de 

woningbouwvereniging een locatie ter beschikking. www.pennywafelhuis.nl 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/pennywafelhuis-bespaart-middelburg-hoop-

geld~a958c10f/?referrer=https://www.google.com/ 

5.4 Promotie  

We gaan de doelgroepen aan ons binden door sociale media, lokale kranten, flyers en mond op mond reclame. 

Verder heb ik een uitgebreid netwerk in de zorg opgebouwd en kan ik daar gebruik van maken om onze diensten aan 

te bieden. Het SMWO heeft aangegeven ons initiatief te willen ondersteunen en onder de aandacht te willen brengen 

van de bij hun bekende kwetsbare doelgroepen via de maatschappelijk werkers en de cliëntondersteuners.  
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5.5 Personeel en samenwerken 

We werken uitsluitend met professionals in de beautybranche op vrijwillige of ZZP basis en beautyprofessionals in 

opleiding via de genoemde scholen. Uiteraard onder begeleiding.  Zelf ben ik als begeleider/verpleegkundige altijd 

aanwezig en anders zal ik hier een geschoolde zorgverlener als vervanging voor zoeken. Dit alles om dat oogje in 

het zeil te houden bij de kwetsbare doelgroepen. Zelfs ons bestuur bestaat uit zorgprofessionals, deze ondersteunen 

ons naast de bestuursfuncties ook als denktank. Sophie zal als beautyprofessional wekelijks naar Goes komen om 

de beautymiddagen te verzorgen, en mij verder adviseren als het gaat om inhuren van professionele 

beautyprofessionals. Zij heeft hier in Zeeland een uitgebreid netwerk op dat gebied. Bovendien regelt zij op afstand 

de social media en marketing. 

6. Financieel plan 

Hoeveel geld heb ik nodig om te starten? 

Jaar 1: 

Jaar 2: 

 
 

6.1 Investeringsbegroting 

Investeringsbehoefte (excl. btw)  

Computerapparatuur en software 

(laptop, website, social media en marketing, drukwerk, promotiemateriaal) 

     € 10.000 

Huur pand 

(in overleg met grote partij over samenwerking) Alternatief is huurkosten delen met diverse 

kleine ondernemers, het zogenaamde shop in shop concept. 

       € 10.000 

Inrichting pand, salon, koffiebar.      € 10.000  

Beginvoorraad food (koffie, thee enz)        € 500 

Beginvoorraad non-food (verzorgings- en beautyproducten)  € 2.000 

Personeelskosten, in eerste instantie alleen voor de in te huren ZZP-ers  en de 

vrijwilligersvergoedingen. 

 € 7.500 

Kosten bank, verzekeringen, GWE en onvoorzien € 5.000    

Totale investeringsbehoefte    € 45.000 

€ 45.000 

€ 25.000 
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6.2 Financieringsbegroting 

Eigen vermogen  

Spaargeld € 0 

Inbreng bedrijfsmiddelen € 0 

Totaal eigen vermogen € 0 

 

Vreemd vermogen  

Giften, sponsoring         € 15.000 

Fondsenwerving € 30.000 

Totaal vreemd vermogen € 45.000 

 

Totale financiering € 45.000 

6.3 Exploitatiebegroting 

Kosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Promotiekosten/Marketing € 10.000 € 1.000 € 1.000 

Inkoop  € 2.500 € 2.500  € 2.500 

Bankkosten € 50 € 50 € 50 

Gas, water, elektriciteit € 2500 € 2500 € 2500 

Verzekeringen € 500 € 500 € 500 

Administratiekosten € 500 € 500 € 500 

Huisvesting € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Personeel € 7500 € 7500 € 7500 

Onvoorzien € 2000 €2000   €2000   

Inrichting  € 10.000 € 0 € 0 

Totale bedrijfskosten 45.550  € 26.550 € 26.550 
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6.4 Liquiditeitsbegroting 

1e jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal 

Opening kas/bank 0 --  24.815 23.780 22.745 21.960 21.175 20.390 19.605 18.820 18.035 17.250 16.465 
 

 

Ontvangsten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal 

Spaargeld  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Rekening courant   2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2.000 

Giften, sponsoring 45.000              45.000 

Omzet ex. btw 750  750 750 1.000 1.000 1.000 1.000 1000 1000 1000 1000 1000   11.250 

            Inbreng medehuurders 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 

      Verkoop cadeau  artikelen  650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 7.250 

                  Totale ontvangsten 47.950 1600 1600 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1950 67.900 

 

 

Uitgaven jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal 

 55500  111          100 

Inkoop voorraad 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2.500 

Promotiekosten/marketing 10.000            10.000 

Huisvesting 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10.000 

Administratiekosten 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500 

Personeel (flexibel)  625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 7.500 

Inrichting  10.000            10.000 

Gas, water, elektriciteit 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2.500 

Verzekeringen 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500 

Onvoorzien 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2.000 

Bankkosten 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Inkoop cadeau artikelen 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.500 

Totale uitgaven 23.135 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 52.120 

 

NB: in de nu genoemde omzet is rekening gehouden met een minimale opkomst van 12 gasten per week voor de 

beauty behandelingen, 25 gasten die binnen “lopen” voor koffie, thee e.d. waarvoor een minimale bijdrage wordt 

gevraagd. En 2x per maand een groep gasten uit de langdurige zorg welke volledig betaald zullen worden vanuit het 

activiteiten budget van de stichtingen zelf.  
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7. Algemene/juridische zaken 

Natuurlijk heb ik als toekomstig ondernemer nagedacht over algemene juridische zaken die van invloed kunnen zijn 

op de stichting/onderneming. Er wordt gewerkt aan het opstellen van de algemene voorwaarden/statuten bij de 

notaris. 

Afhankelijk van de locatie wordt er gekeken naar de juiste vergunningen. Voor het afsluiten van de juiste 

verzekeringen wordt advies gevraagd. 

Er lopen afspraken bij de notaris voor het aanvragen van een ANBI-status. Dit omdat wij waarde hechten aan die 

erkenning maar ook om het voor sponsoren en donateurs fiscaal aantrekkelijker te maken om ons te steunen. 

Wat belangrijk is voor het aanvragen van een zakelijke rekening is om het volgende te vermelden: wij halen onze 

giften en donaties uit sponsoring door het bedrijfsleven, particulieren, fondsenwervende activiteiten en aanvragen bij 

de landelijke fondsen zoals het Oranjefonds. 
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Stichting IederMooi is: 

Een non-profit organisatie die door middel van het inzetten van professionele zorg-en beautyprofessionals specifieke 

doelgroepen wilt laten ervaren dat iedereen ertoe doet. Iedereen is mooi op zijn of haar manier, ongeacht leeftijd, 

afkomst, handicap, aandoening of financiële status. Met behulp van het uitdelen van “aandacht op recept” willen wij 

bijdragen aan het (her)winnen van een stukje welzijn, welbevinden en zelfliefde. Bovendien willen wij uitdragen dat 

wij waarde hechten aan diversiteit en willen wij een ontmoetingsplaats zijn waar men zich thuis voelt en contacten 

kan leggen en onderhouden. 

Onze visie is: 

Een positief zelfbeeld en zelfliefde helpen iedereen vooruit, alles wat je aandacht geeft groeit nu eenmaal. Wij 

denken dat we daar met het laagdrempelig aanbieden van uiterlijke verzorging een positieve bijdrage aan kunnen 

leveren en dat we daarmee velen een stapje vooruit kunnen laten doen in de maatschappij. Of gewoon dat moment 

van verwennerij kunnen laten ervaren waardoor men zich ongetwijfeld beter gaat voelen. 

Onze missie is: 

Vanuit onze kernwaarden en ons grote maatschappelijke hart willen wij ons zonder winstoogmerk inzetten voor 

mensen die het om wat voor reden dan ook minder hebben dan wij. Voor zoveel mogelijk mensen willen wij dat 

“geluksmomentje” creëren waar in de reguliere zorg, of door omstandigheden nooit tijd of geld voor is. 

Ons doel is: 

Om een mooi maatschappelijk project neer te zetten voor diverse specifieke doelgroepen met hulp van sponsoren en 

giften. Als we ons kunnen bewijzen durven wij de stap te zetten voor het verkrijgen van gemeentelijke subsidies. Met 

onze commerciële neven activiteiten hopen we binnen enkele jaren financieel op eigen benen te staan. Daarbij 

voelen wij ons er goed bij om zoveel mogelijk mensen blij te maken en als ultieme doel om onze visie buiten Zeeland  

uit te dragen. Voor ons voelt geven beter dan nemen, en we hopen dat gevoel met anderen die het net zo goed of 

zelfs beter hebben als wij die ervaring te kunnen delen. Zodat we samen allemaal een beetje bijdragen aan een 

mooiere en zachtere maatschappij. 

Onze kernwaarden: 

Zingeving, welzijn, aandacht, gelijkwaardigheid, laagdrempeligheid, diversiteit, empathie, vriendelijkheid, sociale 

betrokkenheid, waardigheid, saamhorigheid, kwaliteit, eigenheid en vooral : je bent mooi zoals je bent. 

Vanuit een groot hart en met een enorme drive om dit project tot een succes te maken, willen wij u nu bij voorbaat al 

bedanken voor uw aandacht en medewerking. Namens Stichting IederMooi, 

Margo Theenaart, verpleegkundige en oprichter. 

Sophie Theenaart, visagist, haar- en nagelstylist en mede oprichter. 


