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Voeding 
Goede voeding verhelpt en voorkomt heel veel ge-
zondheidsklachten. BodySwitch kan u helpen bij het 
opstellen van  het, voor de individuele cliënt, meest 
geschikte voedingspatroon. 

Beweging 
Beweging is veel meer dan de sportschool of hard 
lopen  in het bos. Op basis van wederom de indivi-
duele behoefte en gesteldheid van de cliënt wordt 
een individueel bewegingsplan opgesteld. 

Mindset 
Begrippen als motivatie, ambitie en discipline zijn 
bepalend voor de gezondheid. BodySwitch helpt cli-
ënten bij het verkrijgen van een passende nieuwe 
leefstijl. 

Supplementen 
Waar nuttig en wenselijk en wederom geënt op uw 
persoonlijke behoefte, wordt het hele proces onder-
steund door de toevoeging van voedingssupplemen-
ten.  
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Formule 
03 Wat behelst de formule en 

wat is het doel.  

03 Wat zijn de producten en wie 
zijn wie zijn de klanten. 

03 Wat is het gedachtengoed en 
hoe is dat beschreven. 

  

Markt 
04 Gezondheidszorg is feitelijk 

ziekenzorg. 

05 Bestaande markt (actieve 
therapeuten). 

06 De markt van Voedingssup-
plementen. 

07 BodySwitch formule vanuit 
het perspectief van de klant. 

   
Franchise 

08 Visie van BodySwitch op 
franchising. 

09 De (overall) missie van Body-
Switch. 

10 De Franchise van  
BodySwitch. 

11 De franchisemarkt in Neder-
land. 

   
Investering 

13 Toelichting op de investering 
en investeringsbedragen. 

15 Fasering en timing van de 
investering. 

16 Winst- & Verliesrekening indi-
viduele Franchisenemer. 

17 Geprognotiseerde balans en 
resultaten rekening. 

  

Samenvatting 
20 Een korte (management) 

samenvatting. 



 

BodySwitch Prospectus v090914                                                                                                                                                  Pagina  |   4 

BodySwitch helpt mensen hun gezondheid te optimaliseren en te be-
houden. Zij onderscheidt zich van de reguliere gezondheidzorg door 
een brede aanpak. Met als uitgangspunt ‘voeding, beweging, mindset 
en supplementen’ wordt op basis van een persoonlijk plan, structureel  
gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van de gezondheid. 
 
Een deel van de behandeling gebeurt op basis van orthomoleculaire 
therapieën en leefstijlinterventie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
"optimale" concentraties van voedingsstoffen zoals vitamines, minera-
len, aminozuren en essentiële vetzuren. Hierdoor worden lichaamsei-
gen stoffen geactiveerd, die het lichaam ondersteunen en het li-
chaamseigen natuurlijke genezingsproces stimuleren. Dit voorkomt 
medicatie d.m.v. lichaamsvreemde stoffen, die afweerreacties van het 
lichaam oproepen.  

Het doel van een BodySwitch consulent is samen met de cliënt de 
gezondheid terug te krijgen of te optimaliseren. Daarbij worden oor-
zaken aangepakt. Veelal spelen leefstijl, omgevingsfactoren en be-
wustzijn hierbij een belangrijke rol. Een BodySwitch therapeut is naast 
een orthomoleculair therapeut dus vooral ook  trainer, voedings-, 
leefstijl en sportcoach. De behandeling is dan ook integraal. 

Doelgroepen 

Voorbeeld van een integrale aanpak zijn de diabetes- en obesitasleef-
stijlplannen. In veel gevallen zullen mensen met diabetes Type 2 hun 
suiker kunnen regelen met voeding en beweging in plaats van met 
medicijnen. Andere veel voorkomende preventieve behandelingen 
betreffen Burn-out, chronische ontstekingen of infecties, Reumatische 
klachten (artritis, artrose en spierpijnen) en klachten die te maken 
hebben met maag- en darmklachten (colitis ulcerosa, Crohn, pds etc.)  

Ook mensen die na problemen met hart- en vaatklachten of herstel-
lende zijn van een ernstige ziekte, vermoeidheid of slaapproblemen 
passen in de klantengroep van BodySwitch.  

Tot de huidige klanten behoren o.a. directeuren van (middel) grote 
ondernemingen, politiefunctionarissen en ondernemers. 

 

 
 

De formule 

Ondernemer 
Frank Jonkers; BodySwitch 
Frank@bodySwitch.nl  

Financieel Adviseur 
John-Philip Broers; Broer business Support 
info@bbsupport.nl 

Franchise Begeleiding 
Paul van Wageningen, Franchise Match 
Paul.vanwageningen@franchise-match.nl 
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“De gezondheidszorg is 
feitelijk ziekenzorg. Onvol-
doende wordt ingespeeld 
op de toenemende be-
hoefte aan het voorkomen 
van ziekten. Zelfs bij 
vroegtijdige diagnose, is 
daar nauwelijks of geen 
sprake van.” 

Het gedrag van mensen staat voorop. De behandelingen van BodySwich zijn 
in principe voor iedereen geschikt. De praktijk is gericht op individuele bege-
leiding of als extra ondersteuning bij een andere behandeling.  In toene-
mende mate nemen mensen de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid 
in eigen hand. Zij doen een investering in zichzelf om hun gezondheid ook 
op de lange termijn te behouden. Voorbeelden hiervan zijn bewuster om-
gaan met (biologische) voeding, lidmaatschap van een sportclub of fitness-
centrum, een dagje sauna, aangepaste werktijden, meer en betere ontspan-
ning. 

Omdat de nadruk ligt op preventie bestaat een deel van de doelgroep uit 
mensen die een gezondheidscheck willen doen. Op basis van een vraagge-
sprek en bloeduitslag krijgt een cliënt een concreet advies, waarmee je in 
het dagelijks leven vooruit kunt om je gezondheid te behouden.  

De overheid spreekt inmiddels over mensen terugbrengen in hun eigen 
kracht. Zij ziet gezondheid als een eigen verantwoordelijkheid. Desalniette-
min speelt zij nauwelijks in op het  voorkomen van ziekten. Zelfs bij vroegtij-
dige diagnose, is daar nauwelijks sprake van.  

In Nederland zijn bijna 500 therapeuten in een enigszins vergelijkbaar werk-
veld actief. Op basis van dit gegeven zou BodySwitch minder dan 10% van 
de markt hebben (na vijf jaar). Hoewel er relatief weinig wordt uitgegeven 
aan preventie is zal BodySwitch hiermee als succesvol worden beschouwd. 

Markt 

2  Businessplan uittreksel BodySwitch 
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“In Nederland zijn bijna 500 
therapeuten in een enigszins 
vergelijkbaar werkveld ac-
tief. Op basis van dit gege-
ven zou BodySwitch minder 
dan 10% van de markt heb-
ben (na vijf jaar)”. 

Mensen tussen 40 en 60 krijgen 
vaak te kampen met ontstoken / 
versleten kraakbeen (artritis en ar-
trose) en ruggenwervels, heupge-
wrichten die vernieuwd moeten 
worden, hormonale klachten, spier-
atrofie, diabetes, dementie en hart- 
en vaatziekten. Veel klachten kun-
nen worden voorkomen. Body-
Switch helpt hen bij het realiseren 
van een passende leefstijl (incl. 
juiste voeding en beweging)  

Therapeuten 
Op dit moment zijn er bijna thera-
peuten met een (enigszins) verge-
lijkbaar product, actief in de Neder-
landse markt. Er is er daarbij geen 
sprake eenduidigheid. Een kwalita-
tieve beoordeling is daarom lastig. 
BodySwitch wil toonaangevend en 
normstellend zijn. In de praktijk 
blijkt het voor de brancheverenigin-
gen erg lastig om kwaliteit te me-
ten, laat staan te bewaken.  

Veelal hebben therapeuten en be-
handelaars een “hobbymatige” uit-
straling.  

BodySwitch wil een professionele 
positie in de markt innemen en 
eenduidigheid brengen in preventie. 
Het is geen harde voorwaarde voor 
een franchisenemer om orthomole-
culaire ervaring te hebben. Onder-
nemers met deze achtergrond kun-
nen echter wel een snellere start 
maken.  

 
Supplementen 
Hoogleraar Brouns van de Maas-
tricht University liet onlangs weten 
dat een arts in zijn gehele opleiding 
minder dan 25 uur aan voeding be-
steedt.  

Al in 1997 had een onderzoeksteam 
uit Nijmegen al ontdekt dat van alle 
mensen die worden opgenomen in 
een ziekenhuis 25 tot 45% onder-
voed is Er zijn sterke aanwijzingen 
dat er aanzienlijk kan worden be-
spaard als collectief wordt geïnves-
teerd in het verbeteren van voeding 
en leefstijl. Diverse onderzoeken en 
rapporten onderbouwen dit.  

De Duitse hoogleraar Zittermann 
berekende dat de kosten voor de 
Duitse gezondheidszorg jaarlijks met 
37,5 miljard euro zouden kunnen 
worden verminderd door de bevol-
king te voorzien van vitamine D. 
Voor Nederland zou dat op basis 
van één voedingsstof, een jaarlijkse 
besparing inhouden 7 miljard euro.  

Markt 
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Doelstellingen  Omschrijving  Wat doen we ervoor    

Hoe ziet de cliënt BodySwitch?     Kritische succesfactoren  Minimaal nodig  Hoe te meten 
De BodySwitch ondernemer is ac-
tief, gedreven, kundig, heeft het 
vermogen zich in mij te verplaatsen 
en denkt in termen van oplossingen. 
Hij of zij ziet mij als een persoon en 
stimuleert mij om mijzelf te helpen. 

Personeel 
Goed getrainde franchisene-
mer zorgt eventueel samen 
met een medewerker voor 
vriendelijke, oprechte en 
adequate dienstverlening die 
uitnodigt tot doorvertellen. 

De ondernemer krijgt voortdurend, 
kwalitatief hoogwaardige up-to-date 
kennis. Hij maakt consistent gebruik van 
alle systemen en is met zijn houding en 
gedrag een bepalend integraal onder-
deel van de formule. 

Cliënten/omzet groei 
Backoffice systeem Fran-
chisetevreden- 
heid 
Cliënten feedback 
(enquêtes) 
Bijwonen meetings & trai-
ning  

BodySwitch heeft het vermogen om 
symptomen te onderscheiden van 
onderliggende oorzaken. Zij weet 
hier snel en efficiënt een oplossings-
gerichte aanpak bij te ontwikkelen. 

Product 

Het productaanbod sluit 
naadloos aan op de behoef-
te van cliënten, is innovatief 
en altijd up-to-date. Nieuwe 
inzichten worden voortdu-
rend verwerkt en ervaringen 
worden gedeeld. Er is spra-
ke van synergie. 

De gebruikte materialen en methoden 
zijn up-to-date, (waar van toepassing) 
gemakkelijk te bestellen, altijd beschik-
baar en vernieuwend. Het geheel staat 
in dienst van het verbeteren van het 
welzijn van de cliënt en voegt waarde 
toe aan de ervaring. 

Cliënten/omzet groei 
Cliënten feedback 
(enquêtes) 
Backoffice systeem 
Afname 
Resultaat bij cliënten 
bezoeken 

De praktijk van de BodySwitch on-
dernemer is uitnodigend, schoon en 
georganiseerd. Het is gecombineerd 
met aanbieders van producten die 
waarde toevoegen aan BodySwitch 
(Fysio, sport medisch- & sportcen-
trum) en dezelfde toegankelijkheid 
hebben. 

Plaats 

De praktijk is conform ver-
wachtingspatroon en in lijn 
met alle andere (marketing). 
Het versterkt de merkuit-
straling. De ligging is handig 
t.a.v. andere gerelateerde 
aanbieders. Ik kan het ge-
makkelijk vinden. 

De specificaties voor de locatie passen 
bij de doelgroep. De inrichting is voor 
de ondernemer betaalbaar. Er is sprake 
van een prima eerste indruk bij cliënten. 
De ruimte straalt uit wat BodySwitch wil 
bereiken. Elke bezoeker ervaart het 
gemak van de locatie. Externe commu-
nicatie (signage) is duidelijk. 

Checklijsten 
Cliënten feedback 
(enquêtes) 
Bezoeken 
Penetratie 
  
  

BodySwitch bespaart mij veel ellen-
de en geld door het preventieve 
karakter van haar aanpak. Doordat 
BodySwitch verder gaat dan de 
reguliere zorg is de prijs/
kwaliteitsverhouding altijd goed. 

Prijs 

BodySwitch levert op een 
consistente en transparante 
manier waar voor het geld 
voor iedere cliënt, verzeke-
raar of bedrijf. 

Er is een toegankelijke, transparante 
tariefstructuur die zich goed en eenvou-
dig laat uitleggen aan de diverse sta-
keholders (bedrijven, verzekeraars & 
individuele cliënten). 

Cliënten/omzet groei 
Besteding per cliënt 
Backoffice systeem 
Tarieflijst 

Ik heb BodySwitch gevonden door-
dat ik precies op het goede moment 
hier op gewezen werd door mijn 
(huis)arts /specialist. Informatie is 
eenvoudig op te vragen en toegan-
kelijk. 

Prom
otie 

Alle marketing, promotionele 
activiteiten en communicatie 
spreken de juiste doelgroep
(en) aan en zorgen voor 
leads. 

BodySwitch heeft toonaangevende mar-
keting. Het maakt gebruik van relevante 
media. Iedere franchisenemer is lokaal 
betrokken en vult landelijke activiteiten 
lokaal aan. 

Besteding per cliënt 
Cliënten feedback 
(enquêtes) 
Aantal leads 
Cliëntengroei 

   Meer Cliënten (penetratie)  Cliënten die aanbevelen 
(frequentie)    

Cliëntenperspectief 
Alle plannen zijn gemaakt met de cliënt in het achterhoofd. Bij elk detail van de uitvoering, vormgeving maar vooral de interactie 
staat niet alleen het belang van de cliënt voorop maar vooral ook de beleving. Uit de vormgeving, het gedachtengoed en het gedrag 
van de ondernemers spreekt oprechte zorg. Tegelijkertijd is sprake van een commerciële aanpak die continuïteit en inkomen van de 
ondernemers bewaakt. 
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Franchising  

“Succesvolle onder-
nemers plannen geen 
resultaat maar activi-
teiten en volgen ge-
disciplineerd de for-
mule”.  
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“BodySwitch helpt mensen op basis van hun eigen kracht de optimale gezond-
heid terug te krijgen door middel van voeding en leefstijl”. 

BodySwitch bestaat bij de gratie van cliënten die er in slagen om hun gezondheid 
positief te beïnvloeden. Zij ontleent haar identiteit voor een groot deel aan de 
ambitie om cliënten in de breedste zin van het woord te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een gezonde leefstijl.  

Op basis van de ambitie en strategie verwacht BodySwitch in jaar 5 zo’n 5.000 
cliënten te kunnen bedienen. Dat gebeurt door 34 franchisenemers die samen 
zo’n € 6 miljoen omzet genereren. De master franchisenemer genereert aan in-
komsten uit afdrachten en bijdragen dan 1,2 miljoen.  

BodySwitch ziet zichzelf echter ook een centrum worden waarin alle kennis prak-
tisch wordt toegepast en waarvan de effectiviteit wordt bijgehouden.  

Primaire succesfactor is het laten groeien van de franchise en het vermogen om 
franchisenemers te vinden. Hierover zijn onder het hoofdstuk over ‘De Franchise’ 
een aantal zaken opgenomen. 

BodySwitch 
De Missie 

De missie van BodySwitch 
is eenvoudig maar niet ge-
makkelijk ... 
 
“BodySwitch helpt men-
sen op basis van hun ei-
gen kracht de optimale 
gezondheid terug te 
krijgen door middel van 
voeding en leefstijl.” 
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Het succes van haar franchisenemers is het succes van BodySwitch en andersom.  
De Franchise 

De BodySwitch formule zal aan franchisenemers 
ter beschikking worden gesteld zodat deze de 
formule als hun eigen bedrijf kunnen exploiteren. 
BodySwitch Nederland biedt de franchisenemers 
een pakket diensten die de exploitatie vereenvou-
digt dan wel versterkt. 

De franchisenemers van BodySwitch wordt veel 
werk uit handen genomen bij de start, maar ook 
bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Het deelnemen 
aan het BodySwitch franchisenetwerk maakt het 
voor hen mogelijk kennis te delen, cliënten over 
te nemen, kosten van overhead te delen, te profi-
teren van allerlei schaalvoordelen en elkaar te 
ondersteunen tijdens periodes van vakantie, ziek-
te en zwangerschap.  

Nieuwe franchisenemers doorlopen een trainings-
programma en gaan vervolgens succesvol aan de 
slag met het beschreven concept (handboek). De 
franchisegever ondersteunt d.m.v. materialen en 
systemen maar vooral door kennis en voortdu-
rend feedback.  

Voordelen  
Voordelen van een partnership met BodySwitch 
zijn voor franchisenemers legio. De formule is 
ontwikkeld, beproefd en bewijst zich. Er bestaat 
een schat aan inhoudelijke en ervaringsinforma-
tie. Op formule niveau is er sprake van een spra-
ke van veel ervaring. De kennis van alle franchi-
senemers wordt gebundeld en voortdurend ge-
deeld met alle ondernemers.  

 

De ondersteuning strekt zich uit van het maken 
van bedrijfs- en marketingplannen tot aan hulp 
bij het opstellen van het budget, alsmede de con-
trole ervan. Ook is er hulp mogelijk bij het verkrij-
gen van financiering waar dit nuttig en gewenst 
is.  

Profiel 
Omdat de kwaliteit van de BodySwitch nauw sa-
menhangt met de kwaliteit, instelling en houding 
van de ondernemers zal er veel aandacht zijn 
voor de werving en selectie van ondernemers. Zij 
krijgen ondersteuning bij de financiering en het 
schrijven van een businessplan. Een externe advi-
seur werkt op dit terrein nauw samen met Body-
Switch en beschikt over alle relevante informatie 
en heeft hier een visie over ontwikkeld. 

In algemene zin kan worden opgemerkt dat een 
franchisenemer over een deel van het geld zal 
dienen te beschikken dat nodig is om zijn onder-
neming te starten. Om een BodySwitch praktijk te 
kunnen starten zal deze minimaal € 40.000, - 
moeten investeren. Hiervan is € 10.000, - entree 
fee en de rest is nodig als werkkapitaal, marke-
ting en inrichting. 

De ideale franchisenemer heeft een vakinhoude-
lijke opleiding in de zorg op HBO niveau aange-
vuld met de nodige trainingen en cursussen. Ook 
beschikt hij over management- en ondernemers-
vaardigheden Andere aspecten zijn stressbesten-
digheid, commercie en vanzelfsprekend zelfstan-
digheid. Franchisenemers zijn uitstekend in de 
omgang met mensen, hebben een hoog energie-
niveau, voldoende incasseringsvermogen en zijn 
in staat om te focussen op een doel.  
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Franchise   
Markt 

Slim samenwerken levert een beter product op te-
gen lagere kosten. De opkomst van samenwerkings-
vormen die van een franchiseconcept gebruikmaken, 
laat zien dat oplossingen gericht op meer zorgkwali-
teit tegen lagere kosten binnen handbereik zijn.  

De zorg en daarmee ook de preventieve gezond-
heidszorg is volop in beweging; de zorggebruiker 
wordt steeds veeleisender en zorgorganisaties zijn  
meer en meer normale ondernemingen.  

Franchise heeft veel te bieden: het is een krachtig 
samenwerkingsmodel dat meer sturing op kwaliteit 
mogelijk maakt. Franchisegevers hebben de moge-
lijkheid om vernieuwing via een formuleaanpak snel 
uit te rollen, terwijl franchisenemers van een bewe-
zen concept gebruik kunnen maken.  

Bestaande voorbeelden laten zien dat een franchise-
verband door intensieve samenwerking te combine-
ren met lokaal ondernemerschap veel mogelijk 
maakt: voortdurende verbeteringen in dienstverle-
ning waarbij de cliënt centraal staat, ‘ontzorging’ van 
professionals, een platte organisatiestructuur zonder 
middenmanagement, schaalvoordelen en een unifor-
me uitstraling.. 

Niet voor niets heeft franchising vooral de afgelopen 
tien à vijftien jaar ook in Nederland een hoge vlucht 
genomen. Samenwerking op franchisebasis kent dan 
ook veel voordelen. Zonder uitputtend te willen zijn, 
kan daarbij aan de volgende zaken worden gedacht. 

Samenwerking op franchisebasis stelt BodySwitch in 
staat om met relatief beperkte investeringen binnen 
een bepaald gebied commerciële dekking te verkrij-
gen. Anders dan met eigen vestigingen dragen fran-
chisenemers een deel van de investeringen. Tegelij-
kertijd blijft, als gevolg van de in franchiseverband 
gemaakte afspraken, de herkenbaarheid van de for-
mule wel gewaarborgd.  

De BodySwitch franchisenemer is dus zelfstandig 
ondernemer. Hij of zij is beter in staat de lokale 
markt te bewerken dan een centrale organisatie en 
de motivatie is hoog. Anderzijds profiteert diezelfde 
franchisenemer van de kracht van de BodySwitch 
formule en de kennis en ervaring van het overkoe-
pelende netwerk. Daardoor zal de franchisenemer 
profiteren van de totale ondersteuning die zijn per-
soonlijke bereik overtreft. Hij kan zich derhalve meer 
concentreren op de kerntaken cliënten ondersteu-
ning en sales; 
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Investeren  
in gezondheid 
loont! 
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1.  

De totale investering bedraagt € 190.000,-. Via het 
crowdfundingsplatform wordt nu € 70.000,- (ruim 35%) 
opgehaald. De rest komt uit eigen geld en private inves-
teerders.  

Het geld zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van een 
(nieuwe) huisstijl, Social Media, Internet (website), Franchi-
senemerswerving (1e jaar), inrichting & aanpassingen Back
-Office, Handboek & Training, Ontwikkeling franchise Over-
eenkomst, Initiële marketing, Country Mapping (Witte vlek-
kenplan), ondersteunend (trainings) materiaal, ondersteu-
ning, inrichting eigen vestiging, PR activiteiten, etc. 

De totale investering bedraagt € 190.000,- 

 

Investering 

Het gedachtengoed van BodySwitch is nauwkeurig en uitgebreid beschreven. Voor de uitwerking en 
de verdere door ontwikkeling naar franchise is kapitaal nodig. In hoofdlijnen is er een bedrag nodig 
om een aantal praktische zaken vorm te geven. Ook zal de huidige praktijk (in Heemskerk) in lijn 
moeten worden gebracht met het nieuwe ontwerp.  
 

Huisstijl; Hoewel de inhoud voorop staat zullen 
cliënten enthousiast moeten worden over de 
uitstraling en de vormgeving van de formule. 
De voorbeeldfunctie van de franchisegever, 
Frank Jonkers zelf, is van groot belang. Dat 
geldt op de eerste plaats voor het gedrag van 
de franchisegever zelf, Frank Jonkers en op 
termijn mijn staf. Ook zaken als uitstraling van 
de praktijk, de vormgeving van de materialen 
en de uniformiteit. Een deel van de investering 
gaat dan ook zitten in het ontwerpen, inrichten 
en de huidige praktijk. 

Belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling 
van een huisstijl. Deze huisstijl dicteert de 
vormgeving van de brochures, marketing ma-
teriaal, overige materialen en de juiste in-
richting en aankleding van de praktijk. Het ligt 
in de rede dat het logo er anders uit zal zien 
dan nu. 
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Training; Er is veel aandacht voor de training van 
de franchisenemers. Dat geldt niet alleen voor de 
initiële training maar vooral ook de begeleiding 
gedurende de hele looptijd van de overeenkomst. 
BodySwitch gelooft sterk in innovatie. Bij een for-
mule als BodySwitch zit dat niet in materialen maar 
vooral in de het vermogen cliënten mee te krijgen 
in het enthousiasme van de therapeut/
ondernemer. Vanzelfsprekend zullen deze daar op 
worden geselecteerd. Dit kan echter niet los wor-
den gezien van persoonlijke en generieke ontwik-
kelplannen. Een deel van de investering is dus be-
doeld om hier materialen voor de ontwikkelen. 

Backoffice; Met  backoffice wordt hier bedoeld 
de software die er voor zorgt dat de ondernemer 
administratieve taken met weinig energie en tijd 
kan bijhouden. Cliëntgegevens hoeven maar één 
keer te worden ingegeven, facturen worden auto-
matisch gegenereerd maar ook de cliënt kan inlog-
gen en zijn eigen dossier inzien.  

De software vormt de motor achter de website die 
zal voorzien in koppelingen met apps en activity 
trackers waarmee de cliënt zelf zijn voortgang en 
activiteiten kan vastleggen. Direct effect hiervan is 
een optimale transparantie tussen de BodySwitch 
ondernemers enerzijds en de cliënten anderzijds. 
De aanpak zal vanzelfsprekend ook voorzien in 
elementen als privacy, toegankelijkheid en beveili-
ging. Zover mogelijk zal gebruik worden gemaakt 
van bewezen systemen aangevuld met specifieke 
BodySwitch wensen. 

Franchise; Een professioneel handboek, een opti-
male gebiedsindeling, overeenkomsten en trai-
ningsmaterialen zijn slechts voorbeelden van wat 
er zal  worden ontwikkeld om de franchise van Bo-
dySwitch vorm te geven.  

Speciale aandacht is er voor de bedrijfscultuur. In 
de plannen zoals die nu voorliggen is veel aandacht 
voor de manier waarop het bedrijf zal worden ge-
leid en de inbreng van de franchisenemers zowel 
individueel als collectief.  

 

4.  

Marketing & PR; BodySwitch zal geen gebruik 
maken van massamedia voor de acquisitie van cli-
ënten. Voor een groot deel komt deze acquisitie 
voor rekening van de lokale ondernemers. Een deel 
van de initiële investering is primair bedoeld om de 
eerste ondernemers hierbij te ondersteunen. Ook 
de werving van franchisenemers en de uitvoering 
van een stevig PR programma om de formule in de 
markt te zetten is onderdeel van dit deel van de 

2.  

3.  5.  
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Individuele franchisevestiging 
Franchise bestaat bij de gratie van succesvolle franchisenemers. De complete planning is dan ook geba-
seerd op de winst– en verliesrekening van de individuele franchisenemer. Als uitgangspunt is de ontwik-
keling van de omzet van de bestaande praktijk van Frank Jonkers genomen. In het  businessplan is een 
planning opgenomen van de huidige (pilot) vestiging. Globaal zit dat die één derde hoger als de progno-
se van de franchisevestiging. 
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Geprognotiseerde balansen 

      Begin  eind  eind   eind 
     Balans  jaar 1  jaar 2  jaar 3 
     €  €  €  € 

ACTIVA                 

                   

(Im)materiele vaste activa              
   Ontwikkelings- en opstartkosten 113.710  74.877  47.044  19.210 
   Website    5.000  3.333  1.666  0 
   Inventaris  70.000  56.000  42.000  28.000 

     188.710  134.210  90.710  47.210 
Vlottende activa               
   Voorraad   7.500  7.500  7.500  7.500 

                  

Vorderingen               
   Omzetbelasting  39.900  0  0  0 
   Overlopende activa             
     39.900  0  0  0 

                  
Liquide Middelen  0  10.911  62.383  147.203 

                  

                   

BALANSTOTAAL  236.110  152.621  160.593  201.913 
                  

                   

      Begin  eind  eind   eind 
     Balans  jaar 1  jaar 2  jaar 3 
     €  €  €  € 

PASSIVA                 

                   

Eigen Vermogen               
    Kapitaal F. Jonkers  36.110  9.349  47.794  121.545 
    F.O.R. F. Jonkers             
     36.110  9.349  47.794  121.545 

                  

Langlopende schulden              
   Financiering extern  170.000  136.109  99.410  59.662 

                  

Kortlopende schulden              
    Bankier - Kas  30.000  0  0  0 
    Omzetbelasting  0  7.163  13.389  20.706 

     30.000  7.163  13.389  20.706 
                  

BALANSTOTAAL  236.110  152.621  160.593  201.913 

Omzetten en kosten zijn terughoudend geprognotiseerd en gebaseerd op een pessimistisch scenario. Veronderstelt mag 
worden dat de ondernemers een snellere (omzet) groei zullen laten zien.  
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Geprognotiseerde resultatenrekeningen 

      Prognose  Prognose  Prognose 
              

      jaar 1  jaar 2  jaar 3 
     €  €  € 
              

Omzet eigen vestiging 125.753  139.725  160.684 
Franchise:           

Franchisefee  64.274  160.181  293.702 
Marketingfee  8.942  18.813  32.584 
Kick back supplementen 2.410  6.007  11.014 
Entrée fee    20.000  50.000  60.000 

            
     221.379  374.726  557.984 
Kostprijs     19.464  21.627  24.871 

              

Bruto-marge  201.915  353.099  533.113 
              

Kosten:             

               

Personeelskosten  72.000  103.250  147.750 
              

Huisvestingskosten  9.800  9.950  15.100 
              

Afschrijvingen  54.500  43.500  43.500 
              

Vervoerskosten  13.500  13.000  13.000 
              

Verkoopkosten  25.101  38.491  58.196 
              

Algemene kosten  4.600  17.100  25.100 
              

Kantoorkosten  4.400  5.400  6.000 
            

Som der kosten  183.901  230.691  308.646 
              

Bedrijfsresultaat  18.014  122.408  224.467 
              

Financiele lasten  14.775  11.963  8.916 
              

Resultaat   3.239  110.445  215.551 

Deze prospectus is een sa-
menvatting van een com-
pleet businessplan. Voor een 
verdere beoordeling is deze 
vanzelfsprekend ook 
(digitaal) beschikbaar. 
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Zijn enthousiasme is 
echt communicatief 
en zijn positivisme is 
essentieel om cliën-
ten naar het pad van 
fitnessclub en gezon-
de leefstijl te bren-
gen.  

De gedrevenheid van Frank Jonkers is 
terug te vinden in het boek en zijn per-
soonlijk verhaal dat hiervan de basis 
vormt, of hoe een ICT ‘er van 135 kilo 
een fitte en gezonde coach en orthomo-
leculair therapeut geworden is. Het gaat 
over de persoonlijke ervaring van Frank 
Jonkers die zeer overtuigend is over zijn 
'BodySwitch' concept. Zijn enthousiasme 

is echt communicatief en zijn positivisme is essentieel om cliënten 
naar het pad van fitnessclub en gezonde leefstijl te brengen. Het 
boek en daarmee de formule laat zien hoe hij vanuit een hele 
slechte gezondheidstoestand zelf de regie genomen heeft om weer 
te komen tot goede gezondheid. Eerst goede voeding, eventueel 
met supplementen en voldoende beweging zijn de basis. 

De formule, de materialen, methodieken en uitstraling vinden alle-
maal hun oorsprong in de beschrijvingen in het boek. 

Het boek laat zien hoe mensen een goede gezondheid (terug) kun-
nen krijgen en behouden op basis van vier 4 belangrijke elemen-
ten:  

MINDSET – TRAINING – VOEDING – SUPPLETIE.  

Met als uitgangspunt ‘voorkomen is beter dan genezen’, ligt de 
nadruk op preventie. Het boek beschrijft hoe 'moderne welvaarts-
ziekten' zoals diabetes en obesitas veelal te voorkomen zijn door 

Gedachtengoed 
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Samengevat 
De gezondheidszorg richt zich traditioneel 
op ziekte en niet op gezondheid. De norm 
is genezen en niet of nauwelijks voorko-
men. Frank Jonkers heeft een succesvolle 
praktijk waarin hij mensen, cliënten helpt 
weer gezond te worden en werkt met hen 
actief aan gezond blijven.  

BodySwich biedt een win-winsituatie voor 
mens en maatschappij, die nog aanzienlijk 
versterkt zou kunnen worden door een 
betere samenwerking na te streven binnen  
alle disciplines van de gezondheidszorg.  

"Zijn ervaringen, ambities en methodieken 
heeft hij in een boek ‘Kerngezond’ ver-
woord. Het logische vervolg op het boek, 
ingegeven door de positieve reacties, is 
een groeiambitie. 

Naast deze brochure is er een uitgebreid 
businessplan beschikbaar. In 10 hoofdstuk-
ken wordt uitgelegd wat er voor nodig is 
om het boek van Frank Jonkers om te ge-
bouwen naar een winstgevende franchise-
formule. Hiervoor zoekt de ondernemer 
funding t.w.v. € 70.000, - voor het ontwik-
kelen, in de markt zetten en laten groeien 
van de franchiseformule. 

De investering omhelst in hoofdlijnen drie 
aspecten;  

 Formule ontwikkeling w.o. huisstijl, 
inrichting, marketing positionering 
en een IT infrastructuur inclusief 
internet toepassingen en sociale 
media.  

 Tegelijkertijd worden er zaken ont-
wikkeld zoals een franchisehand-
boek en overeenkomst, trainingen 
en de werving van franchisenemers. 

 Opstart van de formule d.m.v. sales 
activiteiten en trainingen, hulpmid-
delen, een gedegen PR campagne 
etc. 

De formule wordt ontwikkeld vanuit een 
cliëntperspectief. Naast aandacht voor de 
praktische uitvoering is er een visie op de 
gewenste bedrijfscultuur, waarden en nor-
men. Gebruikmakend van de schat aan 
ervaring die in de loop van de jaren in Ne-
derland is opgedaan met franchising, wor-
den veel van de valkuilen voorkomen en 
wordt juist geïnvesteerd in de (start van) 
franchisenemers. Er is een winst- & verlies 
rekening opgenomen voor de franchisene-
mers met een realistisch groeiscenario. 

De BodySwitch vestiging van Frank Jonkers 
wordt ingebracht in de formule, deze be-
wijst zich en kan beschouwd worden als de 
pilotvestiging. Deze zal 100% de uitstraling 
krijgen die ook van de franchisevestingen 
wordt verwacht. Het handboek zal alle 
werkmethodieken beschrijven en een inte-
graal onderdeel zijn van de overeenkomst 
met de franchisenemers. 

Er zijn contacten met (zorg) verzekeraars. 
Er lijkt bereidheid tot investeren maar er 
wordt gestreefd naar een onafhankelijke 
positie.  

Het plan toont een positieve cashflow en in 
jaar twee wordt er al geld verdiend. Een en 
ander is sterk afhankelijk van het vinden 
van franchisenemers vandaar dat daar 
sterk op wordt in gezet.  


