SpringPartner
Eén loket voor ontwikkelingsvraagstukken in het
landelijk gebied
Deskundig,
energiek en flexibel
Complementair
coöperatief

Eén loket met
brede kennis en
expertise én de
kracht en energie
van zelfstandig
ondernemers

SpringPartner is een samenwerkingsverband van bevlogen,
flexibele en vakbekwame zelfstandige ondernemers die samen
werken aan gedragen resultaten voor integrale opgaven in het
landelijk gebied.
Deelnemers aan SpringPartner hebben ieder hun eigen
expertise en vakspecialiteit. SpringPartners zijn integrale
verbinders. Die samen een stevig breed palet van kennis en
kunde bieden aan opdrachtgevers om te komen tot:
- integrale gebiedsvisies
- duurzame ruimtelijke opgaven
- interactieve ontwikkelprocessen
……….
Opdrachtgevers kunnen complete vraagstukken uitzetten bij
SpringPartner. SpringPartner stelt per project op maat een team
professionals samen om de opdracht optimaal te kunnen
uitvoeren. Daarmee biedt SpringPartner de opdrachtgever
zowel de voordelen van een bureau: gedegen expertise via één
loket als de kracht en drive van zelfstandigen.
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Waarom deelnemen
aan een coöperatie

Ben jij een
SpringPartner?

Waarom is het aantrekkelijk om samen te werken
in de coöperatie SpringPartner
▪ SpringPartner is een rechtspersoon waardoor persoonlijke
aansprakelijkheid is uitgesloten voor de partners waarmee
je samenwerkt.
▪ SpringPartner heeft een groter marktbereik dan de separate
individuen
▪ Deelnemen geeft je de mogelijkheid om omvangrijkere en
integrale opdrachten uit te voeren. Waar je alleen veelal
niet voor in aanmerking komt;
▪ Deelnemen draagt bij aan je omzet en bredere
klantenbinding
▪ Deelnemen geeft je de mogelijkheid samenwerkingen aan
te gaan met kwalitatieve betrouwbare partners zonder elke
keer opnieuw te hoeven onderhandelen over prijs en
voorwaarden
▪ Deelnemen draagt bij aan je eigen ontwikkeling en geeft
mogelijkheid voor intervisie door inspirerende collega's
▪ Geeft je klanten minder “gedoe” met belastingdienst en
overeenkomsten

Jij bent een 'SpringPartner' als:
▪ Je enthousiast wordt van samenwerken met
gelijkgestemden.
▪ Je vanuit individualiteit de verbinding wilt aangaan.
▪ De manier van samenwerken van SpringPartner beschreven
in dit document je aanspreekt en je je daaraan wil
verbinden.
▪ Je vakinhoudelijke kwaliteit biedt. Kwalitatieve beoordeling
baseren we op een mix van:
✦ toelichting in persoonlijk gesprek met leden van
SpringPartner
✦ referentieprojecten en opdrachtgevers
✦ aantal jaren werkzaam als zelfstandig ondernemer
▪ Je het vermogen hebt te schakelen en jezelf goed te
positioneren tussen verschillende abstractieniveau’s. Van
boven naar beneden (tussen concept en uitvoering) en van
links naar rechts (tussen verschillende vakgebieden).
▪ Je een aanvullende expertise of kunde biedt op de overige
leden van de coöperatie. Bij sterke groei van de
orderportefeuille voegen we mogelijk ook gelijke expertises
toe.
▪ Je affiniteit hebt met de sociocratische werkwijze en
gedachtengoed.
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Erecode van
SpringPartner

Wat verwacht SpringPartners van haar Partners?
▪ Intentie tot een langdurige verbintenis.
▪ Verbinding aangaan met hoofd, hart en handen.
▪ Integere en zorgvuldige inzet van kennis, ervaring en
vaardigheden vanuit een professionele onafhankelijkheid.
▪ We streven naar: gelijkwaardig, verbonden en zelflerend.
▪ Transparantie, openheid en bespreekbaar zijn bij
SpringPartner essentiële werkbegrippen.
▪ In loyaliteit werken met deelnemers en opdrachtgevers. We
zien dat als ‘inclusief’ denken en handelen verbonden aan
redelijkheid. Dus niet exclusief denken en het eigen
individu centraal stellen.
▪ SpringPartners hebben commitment naar elkaar en naar
hun projecten. We staan voor elkaar en springen bij als een
partner of project erom vraagt.
▪ Integrale samenwerking, een project moet een
multidisciplinair karakter hebben in soort of volume. Iets
wat je alleen kan, doe je onder je eigen naam/bedrijf.
Anders heeft coöperatie geen toegevoegde waarde
▪ Brengen en halen. Dit hoeft niet 1 op 1 hetzelfde te zijn en
kan op verschillenden manieren ingevuld en uitgewisseld
worden
✦ delen kennis en kunde
✦ inbreng/delen van netwerk
✦ inbreng van geld of tijd voor de coöperatie
▪ Het voorkomen van broodnijd/strijd. Bij deelnemen aan
SpringPartner hou je je aan een gentelmen's agreement
van do’s en dont’ s
✦ do’s: elkaar de bal toeschuiven, de ander iets gunnen.
Opdrachtgevers die je hebt leren kennen via
SpringPartner ga je in vervolgtrajecten ook onder 'vlag'
van SpringPartner mee in gesprek
✦ dont’s: leads halen van anderen en er alleen mee
vandoor gaan, zonder daarover (vooraf) met elkaar
(open) over gesproken te hebben. Zonder overleg in je
eentje projecten uitvoeren onder de naam van de
coöperatie.
▪ In redelijkheid omgaan met tijd en geld.
✦ we staan vol voor kwaliteit en welslagen van ons
project, daarbij staat de behoefte van de klant centraal.
We werken niet volgens het principe: zijn de uren op dan
is het project klaar.
✦ na afloop van elk project vindt een evaluatie plaats.
Naast inhoudelijke bespreking maken we daar een
eindbalans op van werkelijke uren. Mocht de werkelijke
uren afwijken van de geoffreerde uren dan bepalen we
in overleg een nieuwe eindverdeling bepaald.
✦ we leveren kwaliteit tegen een betaalbare prijs.
Bandbreedte voor uurtarieven is tussen de € 85 en €
125 excl. BTW. Een enkele keer wijken we ervan af als
een project specifieke kennis of kunde vraagt. We vragen
in principe voor hetzelfde werk hetzelfde tarief. Valt je
eigen tarief sterk buiten de bandbreedte. Dan mag je
zelf bepalen of je daarbinnen toch aan het werk wilt. Zo
niet dan is SpringPartner voor jou misschien niet een
passend samenwerkingsnetwerk.
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Samenwerken met
SpringPartner

Je kan bij SpringPartner samenwerken op twee
manieren als SpringPartner of als ProjectPartner.
SpringPartners
Zijn structurele deelnemers in de coöperatie. Naast
samenwerken in projecten, denken, doen en beslissen deze
deelnemers mee over de koers en ontwikkeling van de
coöperatie. Met deelnemers sluit de coöperatie een
samenwerkingsovereenkomst. Dit is een raamcontract waarin
algemene afspraken worden vastgelegd voor het deelnemen in
SpringPartner. Projectafspraken worden vastgelegd een
projectovereenkomst.
SpringPartners betalen jaarlijks een contributie. Deze wordt
met elkaar in de algemene kring jaarlijks bepaald aan de hand
van ambities ten aanzien van marketing, SpringBijeenkomsten,
kennisoverdracht en marketing. De afdracht voor
SpringPartners per project bedraagt 4-6% van het geoffreerde
uurtarief.

ProjectPartners

Hoe start je een
samenwerking met
SpringPartner?

Zijn projectleden die eenmalige expertise en inzet leveren in
een concreet project.
Per project worden projectafspraken gemaakt en vastgelegd in
een eenmalige projectovereenkomst. Deze is gebaseerd de
modelovereenkomsten van de belastingdienst en de
onderliggende offerte bij het project. ProjectPartners betalen
geen jaarlijkse contributie wel een percentuele afdracht van
6-10% van het geoffreerde uurtarief.

Door te gaan doen, want in de praktijk leer je
elkaar kennen. We hebben dan ook een
praktische toelatingsprocedure:
1. We hebben minimaal 1 kennismakingsgesprek met
potentiële deelnemer en bij voorkeur twee deelnemers van
SpringPartner. Gesprek is bedoeld om te toetsen of de
persoon aan de verwachtingen kan en wil voldoen
(inhoudelijke kwaliteiten) en om te kijken of de persoon
past binnen de coöperatie (conformeren aan verwachtingen
van samenwerken binnen SpringPartner).
2. Potentiële deelnemer voert project uit met andere
SpringPartner deelnemers op basis van een
projectovereenkomst met de coöperatie.
3. Evaluatie na afloop van het project (of na max. 1 jaar indien
project langer loopt). Daarin wordt besproken of structurele
samenwerking vanuit beide partijen wenselijk is.
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De coöperatie
SpringPartner werkt
op sociocratische
grondslag:
▪
▪
▪

gelijkwaardig
verbonden
zelforganiserend

Als beide partijen graag structureel willen samenwerken dan
kan de ProjectPartner deelnemer worden van de coöperatie
SpringPartner. Hiervoor vindt:
▪ Een gesprek plaats met één of meerder Bestuurskringleden.
Dit gesprek heeft als doel een de nieuwe deelnemer te
toetsen op waarden en normen en inclusief denken en
werken naar SpringPartners en naar klanten.
▪ Gesprek in bijeenkomst met de algemene kring. Hierbij kan
het potentieel lid aanwezig zijn, maar is uitgesloten van
besluitvorming. In alle gevallen is de bestuurskring
eindverantwoordelijke en behoud beslissingsbevoegdheid
omtrent toetreding van deelnemers.
▪ Bij -of uiterlijk 14 dagen na- het gesprek in de algemene
kring wordt aan potentieel lid kenbaar gemaakt of hij of zij
mag toetreden als deelnemer van SpringPartner. Dit altijd
middels een persoonlijk gesprek.
▪ Een SpringPartner deelnemer is een persoon. Het mag op
naam van een organisatie, maar die organisatie mag niet
zomaar iemand anders afvaardigen en is max 5 fte.
▪ Met deelnemer wordt een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten.

De basisprincipes van de sociocratische methode
Regerend consent
Consent regeert de besluitvorming. Consent betekent dat je bij
een besluit geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebt.
Consent vormt als het ware de ondergrens voor de
besluitvorming. Consent is geen consensus. Je kunt bezwaren
hebben, mits ze maar niet zo sterk zijn dat ze je medewerking
aan de uitvoering van het besluit in de weg staan. Consent is
ook geen veto: als je overwegende bezwaren hebt zal je die
moeten toelichten (beargumenteren) zodat gezocht kan
worden naar een oplossing ervoor. Wat niet automatisch hoeft
te betekenen dat het voorstel wordt aangepast. Door het
samen praten over de overwegende bezwaren kunnen die ook
verdwijnen. Bijvoorbeeld omdat het voorstel beter wordt
begrepen of je leert van anderen hoe die met deze bezwaren
omgaan.

Kringenorganisatie
De organisatie is opgebouwd uit kringen; functionele eenheden
met eigen doelstellingen en beslisdomein.

Dubbele koppeling
De verbinding van een kring met de naasthogere kring bestaat
uit een dubbele koppeling. Dat wel zeggen minimaal twee
personen en wel de leidinggevende en een afgevaardigde van
een kring.

Verkiezing
Het kiezen van personen voor functies of taken gebeurt
volgens het consentbeginsel na open argumentatie.
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Op dit moment functioneert SpringPartner met
twee kringen:
Bestuurskring:
▪
▪
▪

bepaalt en bewaakt het beleid van de coöperatie.
bestaat uit twee deelnemers van de algemene kring en
tenminste één extern lid.
externe leden zijn afkomstig uit verschillende sectoren van
de samenleving waarmee de coöperatie raakvlakken heeft.
Externe leden participeren niet in operationele projecten
van de coöperatie. De externe leden vormen samen de
'Raad van Bezieling’.

Algemene kring:
▪
▪
▪
▪

de algemene kring wordt gevormd door de deelnemers
aan de coöperatie
de deelnemers voeren gezamenlijk integrale projecten uit
twee deelnemers van de algemene kring zijn belast met
de dagelijkse leiding van de coöperatie (en vormen
daarmee de ‘directie’ van SpringPartner.
de basis voor het algemeen functioneren van de coöperatie
SpringPartner is vastgelegd in het kringstatuut.
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