Leer(t) kinderen de start van
een leven lang gezond bewegen
Met Apeleuke Multisport

Franchise informatie

Monkey Moves
Leer(t) kinderen een leven lang gezond bewegen met apeleuke multisport

Franchisenemer bij Monkey Moves

Tof dat je een aanvraag gedaan hebt om meer te leren over Monkey Moves! Om voor jezelf te
beoordelen of het het waard is om de komende 4 bladzijdes te lezen, wil ik je vragen om onderstaande
3 vragen te beantwoorden.

1. Heb jij passie voor sport en kinderen?
2. Wil jij het leven zingeven door te werken aan een maatschappelijk probleem?
3. Ben je ondernemend, wil je geld verdienen, maar wil je niet helemaal alleen hoeven staan en
niet alleen het wiel hoeven uit te vinden?

3x een volmondige Ja? Mooi! Daar worden we blij van! En we delen ook nog eens dezelfde passie? Jij
gaat blij worden van de informatie die je op de volgende 4 pagina’s gaat lezen.

"Vanuit mijn passie en maatschappelijke betrokkenheid was ik erg gecharmeerd van het idee om
goed-onderbouwde multisportlessen te kunnen organiseren voor jonge kinderen. Mede door de
opleidingsweek voor franchisenemers bij Monkey Moves was er een belangrijke overstap van 'idee'
naar de realiteit van een onderneming runnen, of wel het hele kader achter het idee. Ik ben ervan
overtuigd dat de franchiseformule een belangrijke structuur (inhoudelijk, administratief en sociaal)
biedt voor mij en andere franchisenemers."
Dirk-Wouter Smits, Franchisenemer Monkey Moves Breda
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Wat is Monkey Moves?
Wij geloven dat iedereen vanaf jongs af aan de mogelijkheid heeft om een leven lang gezond in
beweging te zijn. Helaas is de trend dat er minder bewogen wordt, ongezonder gegeten wordt en
minder sociale cohesie is. Dit heeft allerlei maatschappelijke problemen tot gevolg.
Wij horen de vraag van ouders en kinderopvangorganisaties om hulp bij het aanbieden van slimme
beweegoplossingen voor jonge kinderen en horen ook dat de kosten van beweeglessen aan kleine
groepjes niet voor de gehele markt financieel haalbaar is.
Wij zien in de media, in vakliteratuur en om ons heen een stijging van het aantal kinderen met obesitas
en een groeiend aantal kinderen met een eerste aanleg voor allerlei welvaartsziekten. De zorgkosten
blijven maar stijgen, de overheid heeft moeite om preventieprogramma’s goed in de markt te zetten
en waar bewegen ambtelijk wordt gestuurd (vanaf de basisschool) mist visie en een aanpak voor
kinderen tot 4 jaar. Daarnaast zien we dat kinderen die aan het sporten zijn bij een verenigingen van
populaire sporten overvraagd worden en komen blessures en burn-out klachten steeds vaker voor bij
jonge kinderen.
Wij hebben kennis en ervaring als bewegingswetenschappers en beweegprofessionals met het in
beweging brengen van jonge kinderen vanuit een physical literacy en multisport gedachte.
Wij zijn sterk in samenwerken en als social enterprise leveren wij een bijdrage aan een gezondere
generatie kinderen
Wij brengen plezier in gezond bewegen weer terug in de beleefwereld van kinderen. Waarbij bewegen
als middel wordt ingezet om meer zelfvertrouwen te creëren, een positief zelfbeeld te ontwikkelen
en daarmee zelfredzaamheid te bevorderen. Dit doen we vanuit een multi-stakeholder perspectief,
en met een breed consortium van (kennis)partners.
Monkey Moves is een social-franchiseorganisatie die met raad en daad en vanuit een uniek
multisportprogramma kinderen plezier laat ervaren in bewegen, ouders betrekt om dit gedrag te
faciliteren en samen met partners en franchisenemers een meetbare impact wordt gemaakt.

Wij bieden:
•

Multisport clublessen voor kinderen van 1.5 - 9 jaar (Zowel indoor als outdoor)

•

Multisport lessen op locatie bij kinderdagverblijven en BSO’s

•

Multisportkampen voor kinderen van 4 t/m 9 jaar

•

Multisport Events (Sportdagen in thema’s)

•

Apeleuke kinderfeestjes

•

Train de Trainer cursussen voor professionals

•

Activerende spellen voor thuis

•

WhatsAAP – instant beweeginspiratie. Een “Monkey Moves docent in je broekzak” die 24/7
beschikbaar is.

Wat houdt Monkey Moves Social Franchise in?
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Zelfstandig ondernemen in een warme familie. Je bent eigen baas en jij bepaalt jouw koers van jouw
onderneming. Tegelijkertijd verbind je je aan de Aperots en geef je commitment aan een team van
gelijkgestemden. Samen maken wij plezier en zorgen we voor een gezonde, fitte en zelfredzame
generatie Nederlanders met een positief zelfbeeld. Samen spelen, samen delen.

Jouw exclusieve gebied
We werken met franchisegebieden op basis van marktpotentie (aantal kinderen in een gebied)
gecombineerd met logische gemeentegrenzen en besteedbaar inkomen per gebied. Je claimt jouw
exclusieve werkgebied in jouw regio (als daar nog geen Monkey Moves ondernemer werkzaam is),
bestaande uit een gebied waar tenminste 10.000 kinderen wonen in de leeftijdscategorie van 0-10
jaar. Dit zorgt ervoor dat elk gebied voldoende potentie heeft om een eerlijke boterham te verdienen.
Binnen Monkey Moves maken we onderscheid in 3 verschillende type gebieden: Klein gebied,
Middelgroot gebied en Groot gebied. De grootte hangt af van het aantal kinderen dat in een bepaald
gebied woont.
•
•
•

Tussen de 10.000-15.000 kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar = klein gebied;
Tussen de 15.000-25.000 kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar = middelgroot gebied;
Boven de 25.000 kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar = groot gebied.

We bepalen het aantal kinderen in een gebied via de meest up-to-date cijfers van het CBS.
Voor kleinere steden en dorpen geldt dat ze minimaal een gebied met 10.000 kinderen moeten
representeren. Is dit binnen 1 gemeente niet het geval, dan zal een aansluitende gemeente ook
toegevoegd moeten worden. Zie hier een voorbeeld van een klein gebied:
Franchiselocatie Uden-Meierijstad. Veghel ligt in de gemeente Meierijstad. Meierijstad is een
gemeente waaronder ook Schijndel, Erp en Sint-Oedenrode vallen. In de gemeente Meierijstad wonen
±8000 kinderen in de leeftijd 0-10 jaar. Dit gebied is te klein voor een Monkey Moves franchisegebied.
Gemeente Uden heeft ± 4000 kinderen van 0-10 jaar. Tezamen levert het gebied Meierijstad en Uden
een gebied van 12000 kinderen op. Dit representeert een kleine Monkey Moves regio.

What’s in it for me?
Kies je voor Monkey Moves, dan kies je voor:
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•

Plezier in je werk hebben en zinvol bezig zijn
o Wat is er nu mooier dan van je passie je werk maken? Werken met kinderen in de
sport. En impact maken op de maatschappij door zoveel mogelijk kinderen in jouw
regio aan het bewegen te krijgen.

•

Kant & Klaar Multisport Concept
o Krijg toegang tot ons wetenschappelijk onderbouwde multisport programma met
doorlopende leerlijnen. 11 verschillende sporten in opbouw van dreumes tot
basisschoolkind, uitgewerkt met een duidelijk lesplan. Al door meer dan duizenden
kinderen en hun ouders beproefd. Je kunt erop vertrouwen dat kinderen de multisport
lessen geweldig vinden.
o Wij hebben de lessen verpakt in kant en klare lessen die je inzet als clublessen, lessen
binnen kinderdagverblijven, BSO’s, als kinderfeestje, als sportdag of als
multisportkamp.

•

Lid worden van de apefamilie
o En daar zijn we trots op! Ook al woont en werkt iedereen in een andere regio, toch
zijn we nauw verbonden met elkaar en heerst er grote saamhorigheid.

•

Kant & Klare branding
o Laat je meenemen door Makai, de oude, wijze opa van Apie, die ons meeneemt door
de jungle van Monkey Moves. Heb je Apie van de Aperots en al zijn vriendjes al
ontmoet? Zij beleven dagelijks avonturen in de jungle vol sportmogelijkheden. Door
een gezamenlijk sterk merk neer te zetten, bereiken we met z’n allen meer kinderen.
o Onze branding vind je terug in al onze marketingmaterialen. Die we, door een
gezamenlijke inkoop, goedkoop kunnen aanschaffen.
o Deze branding is ook doorgevoerd in de merchandise. Wat jij weer wegzet in jouw
gebied.

•

Een beproefd marketing & sales workflow
o Voor zowel de online als de offline salesprocessen hebben wij handboeken en
workflows ontwikkeld. En ze werken . Dankzij onze workflows werk jij het eerste jaar
(afhankelijk van de grootte van je gebied) al naar een omzet van €80.000,-. Alle
acquisitie en verkopen die gedaan worden in jouw regio behoren tot jouw omzet, jij
bent namelijk verantwoordelijk voor jouw gebied.
o En dat betekent dat je kunt leven van de inkomsten van Monkey Moves.

•

De garantie dat wij (Monkey Moves NL) ons programma altijd verder aan het ontwikkelen zijn
(denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling bewegendleren binnen de kinderopvang en de
ontwikkeling van een online thuisprogramma voor kinderen en hun ouders). To be continued…

•

Zingeving door te werken aan een maatschappelijk probleem
o Ow ja, hadden we al gezegd dat je super goed bezig bent door te werken aan een
maatschappelijk doel?! Mede door jouw inzet, werken we aan een gezonde, fitte en
zelfredzame generatie Nederlanders met een positief zelfbeeld. En daar word jij blij
van (en wij ook).

Wil je werken met kinderen in de sport, zin geven aan het leven door maatschappelijke impact te
leveren én geld verdienen, dan is dit jouw toekomst!
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Twijfel je of dit het juiste moment is om in te stappen?
Kranten en nieuwsapps staan er vol van: kinderen bewegen te weinig. Dat is inmiddels geen geheim
meer. Zeker in deze uitzonderlijke COVID-situatie, is het van groot belang voldoende te bewegen. Ook
wanneer je gedwongen wordt steeds vaker thuis te blijven. Gelukkig is er een transitie aan het
plaatvinden en komt er landelijk steeds meer besef hoe belangrijk bewegen is.
Zo is eind 2018 het sportakkoord ondertekend en de term multisport begint steeds meer een categorie
te worden. Waar in de supermarkten veel meer aandacht is voor gezonde voeding, zo is er ook steeds
meer aandacht voor een brede motorische ontwikkeling (BMO).
Het is dus precies de juiste tijd om nu in te stappen. En je bent niet de eerste, inmiddels zijn wij actief
in meer dan 20 regio’s. Doe je mee?

Het familiegevoel?
Bij Monkey Moves kom je terecht in een warme ape-familie. Hoewel iedere franchisenemer een eigen
ondernemer is, ervaart iedereen het warme familiegevoel.
En hé, we zijn één team die allemaal voor dezelfde kernwaarden staan. Dus waar we elkaar kunnen
helpen, helpen we elkaar. Samen leren we van elkaar en met elkaar. En dat saamhorigheids- en
familiegevoel horen wij ook steeds terug bij ons franchisenemers:
“De begeleiding en het familiegevoel zorgt voor dat je niet alleen staat en je samen aan een groter
doel werkt!”
Dat gevoel bereiken wij onder andere door de volgende bijeenkomsten:
•
•

•
•
•

Bij de start van jouw Monkey Moves carrière volg je een fulltime Opleidingsweek. Een hele
intensieve start, maar tegelijkertijd een warme en leerzame introductie in het leven als
Monkey Mover.
Na je opleidingsweek zal een opstart team jou de eerste twee weken helpen opstarten. Dat
wil zeggen, de eerste lessen worden gegeven door MMNL, de zaal wordt samen opgebouwd,
potentiële leden worden samen na gebeld. Daarna zal er iedere eerste dinsdag van de maand
voor zes maanden lang een online terugkomdag zijn. Elke terugkomdag bevat een ander
onderwerp aansluitend bij de fase waarin de franchisenemer zich bevindt
We hebben een intern scholingssysteem ontwikkeld, met onder meer (fysieke)
scholingsbijeenkomsten om ons te verdiepen en bij te scholen.
Wekelijks spreken we elkaar telefonisch in een weekvergadering.
Op regelmatige basis houden we franchiseborrels en teamuitjes.
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Ready voor de volgende stap?
Word jij nou ook zo enthousiast van het lezen van bovenstaande tekst? En herken jij jezelf in onze
kernwaarden?
Jij bent een echte teamplayer, je hebt aandacht voor je werk en voor anderen, je bent professioneel,
je hebt oog voor ieders talenten en jij creëert plezier in je werk en voor kinderen.
Ben jij dit? Wacht dan niet om een businescall in te plannen. Wij voelen hier iets moois ontstaan

.

Contact gegevens
Waar wacht je nog op? Plan die businesscall in! En maak telefonisch kennis met mij. Stuur je me een
berichtje om een belafspraak in te plannen?

Bart Poot
Telefoonnummer: 06-33972405
E-mail: bart@monkeymoves.nl
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