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Samenvatting
Ik zoek een plek om tot rust te komen. Weg 

te zijn uit mijn dagelijkse leven. Een plek 

waar ik dicht bij de natuur kan staan. Me kan 

onderdompelen in stilte, laten meevoeren op 

een authentieke plek waar de tijd lijkt te hebben 

stilgestaan.

Beter gezegd: hier komen twee werelden 

samen. Die van de rust en die van het gemak. 

Je kan hier ontmoeten en vinden waar je in je 

gewone leven geen tijd voor lijkt te hebben.

Hier in Zweden hebben we een plek gevonden 

waar je dit alles kan meemaken. /





Doelstellingen

Doelstelling is om mensen te laten delen in de 

rijkdom die zelfreflectie heet. 

De locatie heeft geen direct winstoogmerk 

anders dan de groei van personen die gebruik 

maakt van de locatie. Het is niet de intentie te 

Vanaf het moment dat er een plek wordt 

aangekocht is het de bedoeling enkel ecologisch 

te werk te gaan. Daarnaast is het de bedoeling 

zoveel mogelijk gebruik te maken van producten 

uit de regio. 

Beschrijving van locatie

Op de locatie die aangekocht wordt hopen wij 

de volgende zaken te bewerkstelligen

 » Een plek van rust

 » Een plek van reflectie

 » Een plek van ontspanning

 » Een werkplek

Organisatie

Uit de regio wordt iemand aangetrokken die er 

voor zorgt dat de locatie goed bereikbaar blijft 

en er verzorgd uit ziet. 

Er zal een webbeheerder zijn die de reserveringen 

in de gaten houdt. In principe wordt de locatie 

via een website geboekt. Wanneer er meerdere 

gebouwen op de locatie gereed zijn dan worden 

ook deze in opgenomen in de database van 

de website.

Daarnaast wordt er in overleg met de mede 

financiers geregeld bekeken welke innovaties 

er op locaties dienen te worden doorgevoerd.



Summery



Markt

Er wordt gezocht naar mensen die graag willen 

onderzoeken wat zij eigenlijk willen. Daarnaast 

wordt gekeken naar mensen die graag een 

weekje in Zweden willen ervaren. 

De bedoeling is dat mensen in de directe 

omgeving van de investeerder worden benaderd 

om een week in de locatie door te brengen. 

De bedoeling is om de locatie zeker 10 week 

per jaar te verhuren. Het is van belang dat 

de marktwerking geen invloed heeft op het 

beoogde doel namelijk het laten groeien van 

bezoekers.

Ook is het niet de bedoeling te concurreren 

met wellness centra, bewustwordingscursussen 

en rustoorden. De kleinschaligheid en 

zelfvoorzienend zijn van de bezoeker, zullen 

de belangrijke componenten zijn. 

De toekomst

Door het verblijf van bezoekers te reflecteren kan 

een zogenaamde ‘roadmap’ gemaakt worden. 

Te denken valt aan benodigde faciliteiten en 

wanneer deze gerealiseerd worden.





‘Je bent’ in Zweden
Het product zal er in voorzien dat mensen in 

een prikkelvrije natuurlijke luxueuze omgeving 

hunzelf kunnen vinden.

De hoeveelheid gebouwen is afhankelijk van 

de grote van de aan te kopen kavel.





Een plek van rust

Om de rust te waarborgen is een afgelegen 

plek noodzakelijk. In de zoektocht naar een 

geschikte locatie zijn dorpen  uitgesloten. Het 

dient een plek te zijn waar de natuur start bij 

de voordeur.

Een plek van reflectie

Water en andere elementen dienen op een 

steenworp afstand te liggen. Dit is in zweden 

een relatief begrip. Op de locatie dienen de 

uitvalswegen en mogelijkheden heel helder 

te wezen. In de toekomst is het idee om een 

easycube te plaatsen aan rand van bos / meer. 

Een plek van ontspanning

Door nog verder van de gewone wereld te 

geraken is het de bedoeling om in verschillende 

voren van ontspanning te voorzien. Dit betekend 

dat onderstaande faciliteiten een must zijn:

 » Degelijk Sanitair

 » Een goed uitgerust keuken

 » Overdekt terras

 » Sauna



Een werkplek

Op de locatie dient een goede werkplek 

beschikbaar te zijn. Er wordt een ruimte ingericht 

die dient als kantoor / werkplek. Zo kan men 

in de rust en ideeën die men vindt vastleggen. 



Onderhoud en ondersteuning

In de omgeving van Töraboda zijn bevinden zich 

een groot aantal kennissen van brent. Dit maakt 

het mogelijk om een beter beeld te krijgen van 

de mogelijkheden in de regio. Ook het klein 

onderhoud zou door dergelijke contacten 

verzorgd kunnen worden.

Het is de bedoeling om ecologisch verantwoorde 

aanpassingen te maken wanneer er verbouwd 

en gerenoveerd wordt. Te denken valt aan het 

gebruik natuurlijke producten en producten uit 

de regio.

Van belang is dat er voor het onderhoud genoeg 

faciliteiten zijn. Te denken valt aan opslag voor 

maaimachines, verf, hout en gereedschap. 

Huidige status

Op dit moment wordt gericht gezocht in de 

provincie Vastra Götaland in de gemeente van 

Töraboda. Dit ligt op ongeveer een lange dag 

rijden vanaf Nederland tussen de twee grote 

meren in. 

De woning te vinden met geen eigen weg 

omdat deze in de winter vaak onbegaanbaar 

zijn. Daarnaast wordt de woning ook op afstand 

van water gezocht omdat dit prijstechnisch 

gunstiger is. 

Waarde voor de afnemer

Natuurlijk kan iemand op andere plaatsen tot 

rust komen. Maar uit ervaring blijkt dat reflectie 

het beste werkt wanneer je minstens één week 

op locatie bent waar je echt weg bent uit je 

dagelijkse leven. 

De prijs voor het gebruik van deze mooie locatie 

is nog niet bekend maar in het financiële gedeelte 

wordt wel een verwacht bedrag genoemd. Het 

is nu nog afhankelijk van de faciliteiten die er 

bij aankoop reeds zijn. Er zal in ieder gaval 

uitgegaan worden van een basishuur en de 

daarbij gemaakte energiekosten1. 

1  De energiekosten worden met 20% verhoogt om eventuele 
nacalculatie voor te zijn. Over gebleven geld zal worden 
geïnvesteerd in het onderhoud



Waardebepaling achteraf

In overleg wordt bekeken of er ook een ander 

betalings principe mogelijk is.  De energie 

kosten zullen hetzelfde zijn maar de andere 

kosten zijn variabel. Dit is geheel gebaseerd 

op vertrouwen en op de waarde2 die iemand 

geeft aan zijn / haar verblijf.

2  Martijn Aslander principe



Interne Analyse
In onze naaste omgevingen kennen we genoeg 

mensen die vast zitten in het leven wat ze leven. 

Hier in Zweden willen we hen die ons lief zijn de 

ruimte geven om zichzelf te vinden. 

Het is een plek waar iemand een week lang 

op zichzelf kan zijn. Los van alles wat hem/ 

haar bindt. 





Zweden

Niet iedereen zou meteen Zweden kiezen als 

land om naar toe te gaan. Sterker nog veel 

mensen nemen niet eens de tijd om hun leven 

te overzien. 

Het bijzondere is dat ook gezinnen hier aan tot 

rust kunnen komen. Je kan hier de stress en 

tegenslagen in het leven achterlaten. Je kan 

de familieband weer aan laten sterken Je kan 

hier alleen of met een ander je visie weer op te 

toekomst richten.

Keuze voor positionering

In de afgelopen jaren is Taizé een vast punt in 

het jaar geweest waar ik, mezelf en vele anderen 

heb ontmoet. Daar staat de tijd even stil en heb 

je een uitgelezen moment om jezelf en anderen 

te vinden. Dit wil ik ook voor anderen mogelijk 

maken op een andere wijze. 

Het geloof in de mens wil ik centraal stellen. Het 

geloof dat iemand meer kan dan voor mogelijk 

geacht werd. Een mogelijkheid om jezelf te 

sterken voor de tegenwerkende kracht van je 

verleden, je omgeving of welke beperkingen je 

op welke wijze dan ook worden opgelegd. Een 

plek waar helder denken mogelijk is. 

Mate van klantenbinding

Mensen die wel eens een week hebben besteed 

aan zelfreflectie of tijdens hun studie dit 

meermalen hebben gedaan weten hoe reflectie 

werkt en wat de mogelijkheden er van zijn. 

Ben je op zoek naar betekenis? Kom naar 

Zweden en vind jezelf!

Door enthousiast mee te denken in gesprekken 

met mogelijke klanten willen we hen daarna ook 

de mogelijkheid geven om verder te denken op 

een plek waar dit goed mogelijk is. Weg van de 

prikkels en invloeden uit het dagelijks leven. 

Wie dit reeds eens heeft ervaren weet dat dit in 

Zweden goed mogelijk is. Nodig ze uit! 





Product

Zoals reeds beschreven in het hoofdstuk 

“je bent” in Zweden bestaat het product uit 

een prikkelvrije locatie waar de natuur bij de 

voordeur begint. Waar je in rust en luxe tot 

je zelf kan komen.  Je kan er energie tanken, 

reflecteren en vooruit kijken. 

Het is mogelijk om je bevindingen allemaal 

te verwerken in de kantoor ruimte. Tot rust te 

komen in het bos of langs het water. 

Een wasmachine en stofzuiger zijn aanwezig.

Compleetheid van het produCt

Rust kan je vinden in stilte, in natuur en in 

de afwezigheid van je dagelijkse ritme en 

methoden. Geen tv, geen krant, gewoon even 

helemaal weg zijn. Achterlaten wat je tegenhield 

om voor jezelf te kiezen of te zoeken naar jezelf.

unieke eigensChappen van het produCt

Het mag dan lijken alsof het een gewoon 

vakantiehuis is, maar de intentie van een week 

er tussen uit gaan is datgene wat deze plek 

zo bijzonder maakt. Jij [de bezoeker] maakt 

het bijzonder. Natuurlijk de omgeving en de 

faciliteiten zijn van groot belang maar uiteindelijk 

is het de reden van het verblijf de belangrijkste 

factor tot een unieke week of langere periode.

mogelijkheden van extra waarde 

Om nog meer van Zweden te kunnen genieten is 

het de bedoeling om ook vaarmogelijkheden toe 

te voegen aan de locatie. Dit kan zijn een bootje 

aan een stijger in de buurt tot een kano op de 

oever. Dit ligt aan de aan te schaffen locatie.

Om in de toekomst meer mensen te helpen 

de mogelijkheid om jezelf te ontmoeten is 

het de bedoeling op de locatie meerdere 

verblijfsplaatsen te creëren. Gedacht wordt om 

een groot verschil te maken in een authentieke 

locatie en een moderne. 

aftersales

Er wordt na verblijf gevraagd om een testimonia 

te schrijven en ideeën te delen om een 

toekomstig verblijf nog beter te laten zijn. Aan 

het eind van het jaar wordt de beste tip beloond 

met een gratis verblijf van een week.






















     



















     


















       

  

















Promotie

Allereerst wordt deze droomlocatie en de daarbij 

behorende plannen gedeeld met vrienden en 

familie.

website

Om de locatie te promoten wordt de vrienden-

kring geattendeerd op website die wordt 

ontwikkeld voor de locatie. Op deze site is 

het mogelijk om een beeld te krijgen van de 

omgeving en de faciliteiten. Het is mogelijk 

om meteen een week of meerdere weken te 

boeken en de beschikbaarheid van de locatie 

te bekijken. Ook is het mogelijk te lezen wat 

eerdere verblijven hebben opgeleverd en wat 

mensen er reeds hebben ervaren.

broChure

Een brochure kan worden aangevraagd en deze 

wordt dan opgestuurd naar de geïnteresseerde. 

Bij de aanvraag worden additionele gegevens 

gevraagd die in de brochure worden toegevoegd. 

Zo wordt is de brochure geheel gepersonaliseerd.

Daarnaast staat natuurlijk de locatie informatie, 

route beschrijving en de mogelijkheden in de 

omgeving beschreven. Naar mate er meerdere 

verblijfsplaatsen worden gerealiseerd krijgt 

iedere sublocatie een eigen spread in de 

brochure

promotie budget

Er wordt onderzocht wat de kosten zijn voor de 

gepersonaliseerde brochure. De website wordt 

gemaakt door vanbrent.nl en kost 3500 euro 

inclusief bookings mogelijkheid  exclusief 100 

euro hosting en btw.

prijsbeleid verhuur droomloCatie

Prijs wordt de eerste twee jaar gekoppeld aan 

de concurrentie. We bieden hetzelfde als hen. In 

de komende jaren wordt er in luxe geïnvesteerd 

en daarom zal ook de prijs aangepast worden. 

Afhankelijk van vaste lasten, energie kosten en 

de wensen van financiers worden week prijzen 

afgesproken. 425 – 500 euro per week.

mogelijke kortingen

Mogelijke kortingen hangen van het moment in 

het jaar en de faciliteiten die reeds beschikbaar 

zijn. 

invulling lange termijn doelstelling

De bedoeling is om 10 week per jaar de locatie 

te hebben volgeboekt. In de opstartfase wordt 

er in het eerste jaar geen boeking verwacht. 

In het tweede jaar worden naar verwachting 6 

weken geboekt.





Distributie

Er zijn nog geen contacten gelegd met 

plaatselijke vvv’s en websites die in dergelijke 

locaties bemiddelen. Vraag is in eerste instantie 

ook of een dergelijke doelgroep bereikt dient te 

worden. Dit met de reden dat we graag onze 

naaste willen laten groeien en niet een gewoon 

vakantiehuisje willen bieden.

Verkoop

Er dient te worden gekeken naar hoe de 

doelgroep het best kan worden bereikt om hen 

te overtuigen dat als men reflectietijd reserveert 

dat zeer goed in Zweden kan.

Mocht een brochure en website niet resulteren 

tot voldoende verhuur dan wordt er  gekeken 

naar een oplossing om een grotere klantgroep 

te bereiken. 

Om mensen te belonen die van onze locatie 

gebruik maken en voor hen die nieuwe mensen 

aandragen [via contact / boekingsformulier 

te achterhalen] worden er typische Zweedse 

cadeaus uitgereikt. 



Sterkten / Zwakten

 » Het initiatief wordt gedragen door 

vrienden en kennissen die groei van de 

medemens belangrijk vindt.

 » In eerste instantie wordt een vakantie 

huisje gekocht met daarbij behorende 

grond. Deze is als zodanig ook zo te 

verhuren.

 » Veel faciliteiten tot ontspanning in de regio

 » Grote vrije ruimte rondom de verblijven

 » Weinig tot geen personeels kosten

 » Nostalgie en Authenitiek

Daar tegenover staat:

 » In het jaar na aankoop van de locatie 

wordt getracht de locatie meteen 

beschikbaar te stellen. Dit zal wel 

betekenen dat de levensstandaard nog 

niet het bereikte niveau heeft gehaald 

vanwege nodige renovatie. Te renoveren:

 » Keuken

 » Sanitair

 » Er dient gekeken te worden hoe de 

schoonmaak van de locatie wordt 

geregeld

 » De afstand vanaf Nederland is aanzienlijk 

voor Nederlandse begrippen

 » Locatie onbekend bij doelgroep



Externe Analyse
Het lijkt er op dat iedereen individualistischer 

wordt. Het verenigings leven neemt af en 

spiritualiteit wordt meer persoonlijk beleefd 

dan in een gemeenschap. Door de snelle 

veranderingen in de wereld is men meer op 

zich zelf. 

Om te doorbreken dat we  in ons zelf 

gekeerd worden zoekt men naar houvast en 

mogelijkheden zichzelf te ontplooien.





Trends

Men besteed steeds meer tijd in de zoektocht 

naar zichzelf. Het zelfbewustzijn wordt 

belangrijker. Ook groeit de drang naar het 

brengen van waarde in deze wereld.

Men handelt niet enkel uit ontevredenheid maar 

ook uit nieuwsgierigheid. De mogelijkheden om 

ons heen maakt het mogelijk te breken met 

traditionele levenswijze en indeling ervan.

Financiën

De bedoeling is om in vijf jaar 75000 euro 

op te halen waar 2/3 geïnvesteerd wordt 

in de aanschaf van een locatie en 1/4 in de 

ontwikkeling ervan. Het over gebleven bedrag 

komt in de kas. Hiervan wordt klein onderhoud 

betaald. 

Financiële mogelijkheden 

Het project wordt de komende 5 jaar verder 

ontwikkeld. De reiskosten voor een retour 

zijn ongeveer 500 euro. In de komende vier 

jaar worden proefperiodes geboekt. Om te 

ervaren of een dergelijke plek de ruimte voor 

zelfontwikkeling en ontspanning werkt. Welke 

arbeidsintensiteit er mee gepaard gaan. Ook 

wordt er in kaart gebracht welke additionele 

kosten er mogelijk zijn.

 » Reiskosten

 » Belastingen

 » Energie

 » Onderhoud

Dit is verder beschreven in het hoofdstuk 

‘Financiën’.

Prijs voor participatie

In overleg met participerende bedrijven wordt 

er een rente van 5 procent uitgekeerd Het 

participatie bedrag is minimaal 10000 euro. De 

looptijd van participatie is 5 jaar. De zoektocht 

naar participanten begint in 2011.



Mogelijkheden / bedreigingen

 » Het is goed mogelijk om de twee 

kalenderweken te gebruiken die je bij 

timesharing om de locatie beschikbaar 

te stellen aan vrienden en kennissen. 

Wanneer je voor hen boekt kan je een 

kortingscode invoeren waarna er een 

andere prijs berekend wordt.

 » Voor de toekomst / XL versie

 » Meer plek

 » Kano

 » Bezoek mogelijk

 » Jacuzzi / hot tub

 » De mogelijkheid om op voorhand 

boodschappen te bestellen. 

 » De mogelijkheden door streekproducten 

te gebruiken biedt de mogelijkheid een 

band met de regio te creëren.

Daar tegenover staat:

 » Vakantie mogelijkheden in Europa zijn 

legio

 » Mensen willen variatie in hun vakantie

 » Hoge reiskosten



Financiën





Ontwikkelingsplan

2011 - Zweedse taal niveau A1

2011 - In kaart brengen kosten / baten 

2011 - Mogelijke locaties bekijken

2011 - Proefweek wonen in Zweden

2012 - Keuze van scenario

2012 - Mogelijke locaties bekijken

2012 - Proef 2 week in Zweden

2012 - Zweedse taal 2e jaar

2013 - Afronding financieel overzicht

2013 - Zweedse taal 3e jaar

2014 - Proef 2 week in Zweden

2015 - Scenario Aanschaf Locatie

Reiskosten

aantal km verbruik liter prijs reiskosten

1300 17,5 74  € 1,65  € 122,57 enkele reis

 € 67,00 boot

 € 40,00 tol

 € 229,57 totaal

Spaargelden

Binnen vijf jaar een start bedrage hebben om een locatie aan te kopen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

€ 20.000,00  € 30.000,00  € 45.000,00  € 60.000,00  € 75.000,00 € 90000



Scenario 1

Scenario 1 Kleine aankoop met grond

Kroon  Euro 

Waarde woning  SEK 400.000,00  € 2.245,18 1% maal 5 jaar

Aankoop  SEK 560.000,00  € 62.865,12 2014

verbouwing  € 4.000,00 2015 Sanitair

verbouwing  € 6.000,00 2016 Keuken

 € 75.110,31 subtotaal

 € 3.755,52 5% rente Lening

 € 78.865,82 totaal



Scenario 2

Scenario 2 Strook grond met EasyCube

Kroon  Euro 1%

Grond  SEK 75.000,00  € 8.419,44 2011

Waterbron  € 7.000,00 2012

Riolering  € 5.400,00 2012

EasyCubeS  € 30.000,00 2013

 € 50.819,44 subtotaal

 € 2.540,97 5% rente

 € 53.360,41 totaal



Scenario 3

Scenario 3 Grote aankoop

Kroon  Euro 

Waarde woning  SEK 400.000,00  € 2.245,18 1% maal 5 jaar

Aankoop  SEK 800.000,00  € 89.807,32 2015

verbouwing  SEK 100.000,00  € 4.000,00 2016 Sanitair

Sauna  € 5.000,00 2017 Sauna

Keuken  € 6.000,00 2017

 € 107.052,50 subtotaal

 € 5.352,63 5% rente lening

 € 112.405,13 totaal



Mogelijke extra kosten

Additionele kosten  € 38.400,00 

kosten riolering  € 5.400,00 

kosten waterput  € 7.000,00 

Stuga  € 10.000,00 

Jacuzzi  € 5.000,00 

Sauna  € 5.000,00 

Inventaris  € 6000,00






