BOUWFEESTJE
De Missie:
- Mensen helpen om op een duurzame sociale manier hun huis op te knappen.
Strevend naar een milieu waar het fijn is om in te leven met je vrienden om je
heen.
- Waarom jezelf je druk maken hoe je het allemaal moet doen om je huis op te
knappen. Vraag hulp via Jojit deze verzorgt het proces van het regelen van
vrienden tot professionals die begeleiden.
- Mensen te helpen verbouwen op een andere manier. Door het beste te halen
uit je vrienden en professionals.
Doelgroep:
De mensen die het beste in aanmerking komen voor een bouwfeest zijn tussen de
26 en 55 jaar hebben werk en behoren financieel tot de middenklasse.
De doelgroep vindt het leuk om met hun handen te werken naast het kantoorwerk
wat ze meestal moeten doen.
Identiteit:
Samen iets praktisch doen terwijl je plezier maakt.
En dit in de vorm van een bouwfeestje:
- Sociaal
- Kennisuitbreiding
- Netwerkversterking
- Aandacht voor de interne mens en zodoende voor elkaar
- Samen iets creëren
- Het genoegen iets uit je handen te laten vloeien
- Stressvermindering omdat je dat uit besteed
a. Wie ben je:
- Ik ben Jorrit decorateur, kunstenaar en bouwer.
Achtergrond:
- NIMETO schilders, afwerkings opleiding met bedrijfskunde.
- Rietveld opleiding richting autonoom-sculptuur.
- 20 Jaar ervaring in decorbouw setdressen, tussendoor verbouwingen bij
particulieren.
-

Vroeger toen ik begon met werken als schilder (6 maanden stage en 6
maanden tijdelijk) keek ik naar lege muren en dacht daar kan een
muurschildering op en ik dacht aan het concept verf feestjes om mijn
eigenwerk te verdelen en opdrachtgevers meer betrokken te laten zijn in hun
behoefte.

b. Wat biedt je:
- Bouwfeestje is de organisatie van het bouwproces bij de verbouwing
uitbesteden aan een professioneel die de vrienden regelt, de professionals
die de vrienden onderrichten en de catering om die vrienden te verzorgen.
Basispakket
- oriënterend gesprek (vrijblijvend)
- Inkadering wat nodig is voor het bouwproces (€ 100,-)
- regelen (€ 200) vrienden, begeleider (€ 350), cateraar (€ 350), materiaal en
gereedschap.
- 1 dag
- Berekening materiaalkosten
- Arbeidskosten is 1000 euro ex BTW, materiaalkosten afhankelijk van het
werk.
First Profi pakket:
- Basispakket (€ 1000)
- Regelen (€300,-) aannemers of vaklieden die het werk voorbereiden voor het
feest, op het feest wordt bijvoorbeeld alles geschilderd
- Arbeidskosten aannemer/vaklieden afhankelijk van werk en offertes.
Arbeidskosten Jojit 1300 euro.
Meer dagen/extra days pakket
- Basispakket (€ 1000)
- Door werkproces meerdere dagen.
- Per extra dag € 800,- erbij met 1 begeleider en 1 cateraar.
c. Met wie werk je:
- Iemand die alles regelt (in eerste instantie ikzelf)
- Vaklieden die hun vak kunnen overbrengen
• Schilder
• Timmerman
• Stukadoor
• Tegelzetter
• Elektricien
• Loodgieter
- Leveranciers
- Financier
d. Merkessentie:
- sociaal -> netwerkuitbreiding in real life, gezellig
- Delen in kennis en arbeid
Merkbelofte:
- Gemak -> stressvermindering door uitbesteding regelwerk
- Voordeliger dan alles uitbesteden aan een aannemer
- Transparant, goed overzicht van de kosten.

