
Kinderen en jouw passie voor 
koken perfect combineren?

Word MaManager van je 
eigen bedrijf!

Flexibel ondernemerschap 
vanaf 16 uur per week

Ambachtelijk & Lokaal, met een vleugje inspiratie

Algemene informatie 

voor nieuwe Zusters



Wie is Zuster Evie

Als aangesloten Zuster bepaal je 
zelf welk deel van het assortiment 
je in jouw regio wilt maken en 
verkopen. Je kunt kiezen uit diverse 
productconcepten of deze combineren. 
Zuster Evie heeft de ambitie om 
elk jaar een nieuw “home-made” 
ambachtelijk & lokaal gemaakt 
productconcept toe te voegen aan het 
assortiment. 

Het is aan de lokale zuster om te 
bepalen of ze deze ook wil verkopen in 
haar regio. Afhankelijk van de
door haar gewenste werk-privé balans. 
Je bepaalt bij Zuster Evie zelf hoeveel 
tijd je naast de zorg voor je kinderen 
wilt investeren in je bedrijf. Anders dan 
bij andere franchiseformules hanteren 
wij dus geen afzetdoelstellingen. Jij 
bepaalt hoeveel je wilt werken en dus 
hoeveel je verkoopt. Het enige wat wij 

van je vragen is dat als je dat doet, 
je je houdt aan de centraal bepaalde 
recepturen.

Zuster Evie wil graag de ideale formule 
zijn voor ZMK-ers: Zelfstandigen 
met Kids. Doordat alle producten van 
Zuster Evie “home-made” zijn, is het 
runnen van je eigen bedrijf ideaal te 
combineren met het aandacht kunnen 
geven aan je kinderen.

Binnen de formule is veel ruimte 
om te ondernemen. Vanuit het 
hoofdkantoor ondersteunen we je met 
marketingmaterialen zoals folders, 
etikettering, HACCP wetgeving-
updates etc. Dat geeft jou ruimte om 
je te focussen op het maken van de 
producten. Welke smaken je wanneer 
verkoopt en aan wie bepaal je helemaal 
zelf!

Zuster Evie is een franchiseformule, een netwerk van “zusters” 
die elk in hun eigen regio huisgemaakte ambachtelijke food 
producten maken en lokaal verkopen volgens een landelijk 

marketingconcept. De producten die onder de naam Zuster Evie 
gemaakt en verkocht worden zijn niet alleen lekker voor je buik 
maar ook voorzien van een vleugje inspiratie in de vorm van een 

mooie quote of een aparte recepttwist!

Boegbeeld van de formule is Zuster Evie, een hippe “non” 
die de waarden van het merk goed vertegenwoordigt: 

ambachtelijk en lokaal en met een vleugje inspiratie! De 
producten van Zuster Evie worden lokaal gemaakt en 
verkocht aan de plaatselijke horeca, speciaalzaken en 

cadeauwinkels in een straal van ongeveer 15 kilometer 
rondom de woonplaats van de plaatselijke “zuster”.



Waarom zou je voor 
jezelf beginnen?

* 2013 Onderzoek college Rechten van de Mens

50% van de vrouwen met jonge 
kinderen die werken in loondienst 
geven in onderzoek* aan dat zij 
lastig gevonden worden. Bij Zuster 
Evie zitten alle “zusters” in dezelfde 
levensfase en dus houdt de formule 
juist rekening met jouw gezin.

Zuster Evie heeft de ambitie om het 
meest “mama-vriendelijke” bedrijf van 
Nederland te worden!

Natuurlijk komen ook papas en dames 
die geen of oudere kinderen hebben in 
aanmerking om Zuster te worden.

Starten vanuit een (WW)uitkering is extra voordelig omdat je 
een periode krijgt van 2 jaar waarin je je bedrijf kunt opstarten. 
Lukt dat niet dan val je terug in je uitkering. Een vangnet dat je 
niet zou hebben als je vanuit een baan zou besluiten voor jezelf te 
beginnen. Dus is je contract niet verlengd omdat je zwanger was 
(wat helaas bij 44% van de vrouwelijke werknemers gebeurt zo 
blijkt uit onderzoek!*) en zit je in de WW dan is dit de perfecte 

kans om voor jezelf te beginnen!

Het grootste voordeel van voor jezelf beginnen is natuurlijk dat jij 
bepaalt wanneer je werkt! Je plant je eigen werkzaamheden in 

rondom de activiteiten van de kinderen, de schooltijden, de slaapjes 
en bijvoorbeeld de flesjes. ’s Avonds heb je ook vast nog wel even 
tijd om je boekhouding bij te werken. Geen stress met halen en 

brengen naar school, op je gemak ontbijten, altijd thuis wanneer jij 
thuis wilt zijn met de kids! Geen gedoe in de vakantieperiode met 
allerlei opvang en zelf je kinderen elke dag brengen en halen van 
school! Bovendien heeft de overheid voor startende ondernemers 

aantrekkelijke (belasting)kortingen waardoor je als kleine zelfstandige 
veel meer van je bruto salaris overhoudt dan wanneer je in loondienst 
zou werken. Ook voor je toeslagen blijf je als ondernemer gewoon in 

aanmerking komen. 



Ondernemer worden van Zuster Evie 
heeft nog meer voordelen. Je krijgt een
gedegen inwerktraject zodat je snel 
kunt opstarten in je eigen regio. 
Hierdoor heb je geen aanloopkosten 
omdat het concept al is uitgedacht. 
Je kunt dus meteen beginnen met 
geld verdienen. Ook zaken zoals de 
verplichtingen voor de Warenwet 
worden centraal geregeld zodat jij 
je kunt focussen op het leuke deel: 
producten bereiden en verkopen. Ook 
de marketing regelen we centraal. 
De website, de facebookpagina en 
het Twitter account maar ook de 
organisatie van bijvoorbeeld beurzen 
en landelijke advertenties worden 
betaald uit de franchisefee. Lokaal 
marketing doen kan natuurlijk ook, 
het hoofdkantoor heeft daar speciale 
materialen voor zodat je zelf aan de 
slag kunt in je eigen regio.

Als je franchisenemer wordt dan 
beginnen we met een gedegen 
inwerktraject dat
bestaat uit productbereiding, 
succesvol verkopen en het makkelijk 
zelf doen van je boekhouding (met 
ons gratis boekhoudsysteem).
Daarnaast biedt Zuster Evie ook 
doorgroeimogelijkheden. Wanneer er 
in een provincie 10 zusters zijn, kan 
1 van de Zusters Hoofdzuster worden. 
Zij neemt dan de coördinerende 
taak op zich en organiseert de 
kwartaalbijeenkomsten. Ze test als 
eerste nieuwe productconcepten 
uit. Een Hoofdzuster betaalt geen 
franchisefee.

Het grote voordeel van ondernemer zijn van een franchiseformule 
is dat je niet alleen bent. Je hebt je eigen regio maar je hebt 

ook collega’s! 1x per kwartaal komen we samen om van alles te 
bespreken. Dat is altijd erg gezellig. De bijeenkomsten zijn altijd in 

je eigen provincie zodat je niet te ver hoeft te reizen.

Natuurlijk houden we rekening met schooltijden! We hebben 
ook een App-groep en een besloten Facebook groep waarin 

we van alles met elkaar delen. Onze successen maar ook onze 
vragen stellen we aan elkaar. Er is altijd wel een Zuster die snel 

antwoord weet!

De voordelen van 
franchisenemer zijn 



De voordelen van 
franchisenemer zijn 

Centraal worden de 
inkoopafspraken gemaakt 
zodat iedereen profiteert 

van de laagste prijs. In jouw 
regio ben jij de enige die 

Zuster Evie producten mag 
verkopen. Franchisenemer 
zijn garandeert dus jouw 

exclusiviteit.

De recepturen worden centraal 
bepaald, daar moet je je dus aan 

houden. Dit is belangrijk omdat de 
Warenwet eisen stelt aan etiketten. 
Die hebben we geregeld volgens de 
vastgestelde receptuur en die moet 

daarom overal gelijk zijn. 

We hebben onze eigen groothandel 
“de Bezorgzuster” die bijna alles wat 
je nodig hebt om onze producten te 
maken bij je thuis komt bezorgen! 
Wel zo handig met kleine kinderen!

Zelf bepaal je echter welke 
smaken je wanneer maakt 
en verkoopt. De ene regio is 

de andere namelijk niet.   



Er zijn 3 concepten om te franchisen:

- Toffe toetjes: De lekkerste toetjes met
 als geheim ingrediënt onze hemelse hangop!
- Puike Potten: de leukste foodgifts gebaseerd  
 op oude inmaaktechnieken.
- Zalige Zoetigheden: huisgemaakt    
 snoepgoed, ouderwets lekker!

In de aparte productconcept brochures
lees je meer in detail over de

verschillende concepten.

Welke concepten zijn er om te 
franchisen en hoe kies ik?



Heb je veel ruimte maar weinig tijd omdat je kinderen bijvoorbeeld 
nog niet naar school gaan? Dan past Puike Potten of Zalige 

Zoetigheden goed bij jou omdat je slechts eens per maand een 
rondje langs je klanten hoeft te doen. De producten maken kan 
dan tussendoor wel omdat je tijdens slaapjes veel tijd hebt op 

verschillende momenten.

Heb je weinig tijd om producten te maken maar wel een vaste 
dag in de week waarop je zou kunnen uitleveren omdat je dan 

bijvoorbeeld oppas of school hebt, dan zijn de Toffe Toetjes ideaal! 

Welke concepten zijn er om te 
franchisen en hoe kies ik?

In dit schema worden de 
verschillende concepten met 

elkaar vergeleken:

 Toffe Toetjes Puike Potten   Zalige Zoetigheden
Flexibiliteit Minder flexibel, wekelijks 

vaste uitleverdag want 
vers gemaakt.

Erg flexibel.
Eens per maand 

uitleveren.

Erg flexibel 
want lang 
houdbaar

Bereidingstijd Kort want basis is de 
hangop en die is overal 

gelijk.

Lang want vele
verschillende
producten

gemiddeld

Ruimte nodig Weinig Veel weinig

Marge Goede marge Erg goede marge Erg goede 
marge

Investering Hoger ivm koelkast en 
hangbaksysteem

Laag Gemiddeld

Culinair
niveau

Gemiddeld Laag Hoog



Je tekent je Zuster-contract 
voor 12 maanden, waarvan 

de eerste dus gratis is. Daarna 
is het contract per kwartaal 
opzegbaar. Je zit dus nergens 

lang aan vast.

Voor elk concept geldt 
dat je een basispakket 
aan materialen nodig 
hebt. Meer informatie 

hierover staat in de aparte 
productconceptbrochures.

Franchisenemer worden kost €50,- per maand als basisfee. Vanuit 
deze fee ontwikkelen we de centrale materialen, onderhouden we de 
website en zorgen we voor de landelijke uitstraling. Daarnaast betaal 

je per productconcept dat je afneemt €50,- fee. 

Wanneer je net begint komt er veel op je af. Na je inwerkochtend 
kan je de volgende dag meteen beginnen maar om je de tijd te 

geven op te starten betaal je de eerste maand na het tekenen van je 
contract geen fee. Besluit je later in het jaar nog een concept erbij 
te nemen dan hoef je daar de eerste maand ook geen fee over te 

betalen. Kies je ervoor om je franchisefee voor het eerste jaar ineens 
te betalen, dan krijg je een extra maand korting (bij 1 concept 
betaal je dan €1.000 in plaats van € 1.100 in 11 termijnen)

Wat kost het en wat 
levert het op?

De concepten zijn zo ontwikkeld 
dat je bij een lage tijdsbesteding je 
franchisefee al hebt terug verdiend. 

Omdat de fee onafhankelijk van 
je afzet is is alles wat je daar dus 

bovenop doet automatisch voor jou.



Waar moet ik aan voldoen om 
franchisenemer te worden?

Een aantal zaken zijn van belang in de selectie van onze toekomstige 
zusters.

We kijken naar:
- Je motivatie om franchisenemer te worden
- Je werkruimte. Is deze geschikt om volgens de Warenwet te
 werken? Bij voorkeur heb je een ruime keuken die netjes en  
 schoon is. We vragen je fotos van je keuken te laten zien als je  
 geïnteresseerd bent.
-  Je vervoersmiddel: beschik je over een voldoende grote auto om  
 het vervoer te doen (een stationwagen is ideaal, een kleinere  
 auto waarvan de bank naar beneden kan kan ook).
- De ideale kandidaat past goed in de groep.
- De regio waar de aspirant franchisenemer woont, is beschikbaar

Zuster Evie is kieskeurig 
met het uitzoeken van haar 

franchisenemers. Dat moet wel 
want met voedselbereiding moet je 

natuurlijk voorzichtig zijn.



Deze kan je stellen tijdens de informatieochtend 
die elke maand georganiseerd wordt op onze 

inwerklokatie in Raamsdonk (vlakbij de Efteling).

Aanmelden via een mailtje naar info@zusterevie.nl.
Je kunt je vragen ook per mail of bellen met Eline op 
06-815 6 557 6. Wil je weten hoe het is om deel 

van de Zusters uit te maken, kijk dan op
www.zusterevie.nl/contact voor contactgegevens van 
andere dames die jou al zijn voor gegaan. Zij delen 

graag hun ervaringen met jou.

Kijk ook eens op      /zusterevie

Meer weten?

Ben je na het lezen 
van deze brochure en 
de productbrochures 

enthousiast geworden dan 
heb je vast nog

veel meer vragen.

Zuster Evie

he
melse hangop Puike  Potten

Zuster Evie


