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Steeds meer ondernemers beseffen dat ze moeten samenwerken om succesvol te zijn. 
Ruim twee jaar geleden heb ik hierover een eerste artikel geschreven. Sindsdien heb ik 
met mijn collega’s binnen de Ondernemerscoöperatie meer dan 100 groepen zzp’ers en 
ondernemers kunnen helpen met het vormgeven van hun samenwerking. Voor wat betreft 
de rechtsvorm vaak in de vorm van een coöperatie, maar soms ook met een maatschap, 
vof of BV of alleen met een overeenkomst. 

Samenwerken is meer dan alleen de zaken juridisch goed regelen. De juiste partners en 
een goed businessplan zijn minstens zo belangrijk. Door op een constructieve manier 
samen te werken kun je je diensten of producten beter verkopen dan alleen. 

In dit boekje wordt ingegaan op alle stappen van een samenwerking. Als je vragen hebt, 
neem dan gerust contact op. Met slimme concepten, heldere taal en lage investeringen 
maakt de Ondernemerscoöperatie samenwerken eenvoudig.

ISBN 978-90-816811-0-0
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Ben je klaar voor een samenwerking?

Goed dat je aan samenwerken denkt! Het is namelijk leerzamer en 
vaak succesvoller dan alleen te werk gaan. Want wat is leuker dan 
echt met collega-ondernemers praten over jouw concept en jouw 
unieke vaardigheden? En te overleggen over hoe je jouw bedrijf of 
diensten beter in de markt kunt zetten? Het is bijna onmogelijk 
om alles zelf in huis te hebben wat een goede ondernemer moet 
kunnen. Met meer mensen kun je aan taakverdeling doen: de één de 
marketing, de ander de administratie en belastingen.

Voordelen voor opdrachtgevers
Ook voor opdrachtgevers is het prettig om zaken te doen met een 
bedrijf in plaats van met één persoon. Als jij wegvalt dan is er in elk 
geval nog iemand die kan fungeren als aanpreekpunt of jou mogelijk 
kan vervangen. Daarnaast kunnen opdrachtgevers via jou profiteren 
van de kennis en kunde die je partners in huis hebben. Daardoor zijn 
ze vaak bereid een hoger tarief te betalen dan voor jou alleen.

Het begint bij jezelf
Samenwerken begint bij jezelf. Je moet zelf al een aardig idee 
hebben van wat je te bieden hebt. Ben je al succesvol actief als 
ondernemer? Ben je bereid flink wat tijd in de samenwerking 
te steken? Een partner zal zich altijd afvragen waarom hij of zij 
specifiek met jou moet samenwerken. Dat vergt een goed en 
realistisch zelfbeeld.

Geven en nemen
Samenwerken is geven en nemen. In het begin vooral geven. Je moet 
bereid zijn om tijd te investeren in de samenwerking, zelfs zonder 
dat je nog een klant helpt. Je moet bereid zijn om een deel van je 
winst af te staan, ook al doet die ander in eerste instantie nog niet 
zoveel. Naast een helder beeld hebben wat de samenwerking op de 
lange termijn gaat opleveren, moet je dus geduld hebben.
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Hoe kies je de juiste partners?

Een samenwerking ga je niet zomaar van de ene op de andere dag 
met elkaar aan. Net als bij liefdesrelaties blijkt niet elke partner de 
ideale te zijn. Voorkom dat je van de ene naar de andere zakelijke 
partner hopt en start met een duidelijke zoektocht.

De zoektocht
Je begint met kijken naar je eigen businessplan. Als jij zelf twee keer 
zoveel tijd had, wat zou je dan doen in die extra tijd? Als je iemand 
in dienst zou nemen, waar zou je op selecteren? Als je je bedrijf 
voorstelt als je huis, hoe ziet dan de nieuwe aanbouw eruit? Kortom: 
welke kennis en vaardigheden mis je?

Vervolgens is het belangrijk te denken vanuit de partner: waarom 
zou iemand met die specifieke kennis en vaardigheden met jou 
samen willen werken? Wat gaat hij of zij eraan verdienen? Hoe ben 
jij als partner om mee samen te werken? Waar wil je zelf in elk geval 
zeggenschap over houden? Hoe uitgebreid moet de samenwerking 
zijn en wat wil je delen?

Deze vragen helpen je om gerichter partners te zoeken. Schrijf het 
maar eens op als personeelsadvertentie: Ik bied aan .... en ik vraag 
.... Geef aan waar je staat: heb je al een uitgewerkt marktconcept 
in gedachten of wil je samen ontwikkelen? Laat je tekst vooral door 
enkele vrienden of bekenden lezen.

Hoe meer keuze je hebt, des te beter kan je uiteindelijke 
partnerkeuze zijn. Het loont dus om even de tijd te nemen en 
flink wat mensen te spreken. Als jij de goede partner voor hen 
bent, dan willen ze wel wachten tot volgende maand. Maak er 
geen sollicitatieprocedure van, maar geef wel eerlijk aan dat je 
vergelijkt. Wees open en constructief in je feedback, vaak wordt dat 
gewaardeerd.

Wacht niet tot je gevonden wordt, 

maar ga zelf actief op zoek. 

Online vind je vele mogelijkheden. 

Plaats je vraag op een forum. 

Op higherlevel.nl is een deel 

waar je anderen kunt vragen om 

commentaar op je businessplan. 

Meld hier ook bij dat je nog 

partners zoekt. Zoek een specifieke 

groep op LinkedIn waar jij denkt 

dat jouw mogelijke partners 

veel komen en plaats daar een 

discussie of oproep. Of plaats een 

advertentie op 123freelance.nl of 

vergelijkbare sites. 
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Wat maakt nu de goede partner? 
In de eerste plaats moeten jullie elkaar zakelijk kunnen versterken. 
Ten tweede moet er ook persoonlijk een klik zijn: anders wordt het 
samenwerken lastig. En tot slot moet de samenwerking in allebei 
jullie plannen passen. 

De ultieme test is of jij en je partner samen durven te investeren.
Ben je bijvoorbeeld bereid om elk 1000 euro in te leggen voor een 
marktonderzoek, om jullie samenwerking juridisch goed te regelen  
of te investeren in een website? Als jij dat niet wilt of je partner niet, 
dan is dat een belangrijk signaal, want hoeveel commitment is er dan 
voor de samenwerking?

Veel groepen onderschatten de tijd die er mee is gemoeid om een 
samenwerking op te zetten. Bedenk dat je met zoeken, praten, een 
businessplan maken, het formaliseren van je samenwerking en het 
werkend krijgen van jullie processen zo maar 100 tot 200 uur bezig 
bent. Juist daarom is een goede partnerselectie van groot belang.

Het businessplan

Je bent ondernemer, dus je wilt geld verdienen. Ook als winst 
niet het hoogste doel is, is genoeg geld binnenkrijgen een 
randvoorwaarde voor je zelfstandigheid. Het is dus van belang dat 
de samenwerking gaat lonen. Er moet business komen en hoe dat 
gebeurt beschrijf je in je businessplan.

Een businessplan hoeft geen lang document te zijn, als het goed is is 
het eenvoudig uit te leggen aan je klanten, leveranciers of financiers. 
De kern van je businessplan is wat je doet en waarom klanten voor 
jou moeten kiezen: ‘Ons bedrijf restaureert antieke Franse meubelen 
en is de enige in de regio die daar echt verstand van heeft’.
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Onderstaand model van Alexander Osterwalder laat je op 
systematische wijze nadenken over alle aspecten van je bedrijf.  
Centraal staat je aanbod, de aspecten links gaan over hoe je het 
maakt, rechts over hoe je het aan je klanten verkoopt. Als je overal 
een invulling voor hebt dan ben je een aardig eind op weg met je 
businessplan. 

Inkomsten
stromen

Kosten
structuur

Belangrijkste
resoures

Partner
netwerk

Kern
activiteiten

Klant
Relaties

Klant
segmenten

Distributie
kanalen

Aanbod

Hoe werk je aan de samenwerking?

Laten we voorop stellen: samenwerken moet leuk zijn en energie 
geven. Maar een zakelijke samenwerking is anders dan het 
lidmaatschap van de squashvereniging. Een deel van je inkomen 
hangt er van af dus opkomen voor je belang mag en dat mag best 
even botsen. 

Een handig model is ontwikkeld door Eelke Wielinga die stelt dat 
het aangaan van een samenwerking een proces is waarin mensen 
balanceren tussen eigen (ik) en gemeenschappelijke belangen (wij). 
In de communicatie tussen mensen wordt vooral de focus gelegd 
op verschillen of overeenkomsten. Als er evenwicht is tussen beide 
factoren dan is sprake van een vitale samenwerking.  

Veel van de coöperaties die 

tegenwoordig worden opgericht 

bestaan uit zelfstandige professionals 

zoals IT’ers, interim managers of 

adviseurs. Iedereen doet zijn eigen 

verkoop, voert zelfstandig zijn 

projecten uit en krijgt dan ook het 

gros van de omzet. Maar als de één 

een klant aandraagt of een project 

verkoopt voor een andere partner, dan 

krijgt hij hiervoor een percentage van 

de omzet, meestal tussen de 10 en 

25%. Zo’n afspraak is onderdeel van 

het samenwerkingsmodel.
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Uitwisseling

Voor mensen is het heel prettig om vanuit zichzelf te 

redeneren en dan te zoeken naar overeenkomsten. Zo 

maak je vaak ook kennis, je wisselt ervaringen en ideeën 

uit. Dat werkt zolang er voldoende inspiratie is. Als dat 

niet het geval is, dan verdwijnen mensen gewoon, je 

krijgt geen reactie meer en het lukt niet een afspraak te 

maken. 

Uitdaging

Als mensen meer gaan kijken naar de verschillen 

dan komen ze in de uitdagingsfase: hier worden de 

standpunten ingenomen en wordt onderhandeld over de 

waarde van ieders inbreng. Dat kan confronterend zijn 

en  wordt daarom vaak overgeslagen. Maar mensen willen 

erkend worden voor wat ze bijdragen. Als je dat niet goed 

met elkaar uitspreekt dan wreekt zich dat later.

Structuur

Structuur is de manier om vanuit een gezamenlijk 

perspectief om te gaan met verschillen. Je maakt 

onderling afspraken over hoe je werkt en hoe het geld 

wordt verdeeld. De juridische vorm  is daar volgend in. 

Het risico van teveel structuur is dat mensen verstarren 

en dat er niets meer gebeurt. Zorg daarom dat er in de 

groep veiligheid en vertrouwen is om waar nodig ook van 

afspraken af te wijken.

Dialoog

Als partners zich richten op het gezamenlijk belang 

en wat ze daar samen in kunnen dan is er ruimte voor 

dialoog. Dit kan echter ook doorschieten: luiheid en ‘Oh 

wat hebben we het toch fijn’ kan leiden tot stilstand. Af 

en toe een beetje chaos of opschudding is dan effectief. 

Dit brengt de samenwerking terug in de vitale ruimte.

Uitwisseling
(nodig: inspiratie)

Uitdaging
(nodig: erkeninng)

Structuur
(nodig: veiligheid)

Dialoog
(nodig: chaos)

Overeenkomsten

Verschillen

Wij IkVitale
ruimte

Een vitale samenwerking
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Hoe selecteer je de juiste rechtsvorm? 

In de basis zijn er twee mogelijkheden om je samenwerking juridisch 
te regelen: met een onderling contract of door het met elkaar 
oprichten van een zelfstandige rechtspersoon. Alhoewel je een vof 
en maatschap wel inschrijft bij de Kamer van Koophandel, zijn dit 
puur contractuele overeenkomsten.

Als je kiest voor een zelfstandige rechtspersoon dan kom je snel 
op een coöperatie of een BV uit. Verenigingen en stichtingen zijn 
ook zelfstandige rechtspersonen, maar mogen geen winstoogmerk 
hebben. Winst uitkeren aan de leden of bestuurders is daarbij niet 
toegestaan. 

Een contractuele samenwerking, vof of maatschap start met het 
zetten van de handtekeningen onder de overeenkomst. Een BV of 
coöperatie wordt opgericht bij een notaris.

Als jullie bedoeling is om samen projecten uit te voeren voor je 
opdrachtgevers, dan helpt onderstaand schema je bij het kiezen van 
een samenwerkingsvorm.

FLexibele BV

Vanaf oktober 2012 is er de mogelijkheid om een zogenaamde flexibele BV 

op te richten. Hierbij vervalt de verplichte kapitaalstorting van € 18.000,- en 

is het mogelijk om aandelen zonder stemrechten of zonder winstrechten te 

introduceren. Hiermee schuift de BV op richting de coöperatie. Toch blijft 

een coöperatie in de regel de beste vorm voor een samenwerking tussen 

zelfstandig ondernemers en een BV de beste vorm als je met de partners bij de 

samenwerking in dienst wilt treden.
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COÖPERATIE MET LICENTIEOVEREENKOMST

BV of COÖPERATIE

De afspraken met de partner waarmee je samenwerkt leg je vast in een 
contract. Eén partner is dan de opdrachtnemer voor de klant, de ander 
levert zijn diensten aan deze partner. De opdrachtgever doet dan primair 
zaken met één van de partners, die aansprakelijk is voor de gehele opdracht.

Wil je onder één 
gezamenlijke naam 
naar buiten treden?

 NEE

 JA

Is afdekking van 
aansprakelijkheid 

van belang?

 NEE

 JA

Als je de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden van je partner kunt dragen 
of eventuele schade gemakkelijk kunt herstellen of verzekeren kun je kiezen 
voor een Vennootschap onder Firma (VOF) of maatschap.

Als er waarde wordt opgebouwd in de gezamenlijke onderneming dan ligt 
een BV voor de hand. De partners kunnen (onder voorwaarden) hun 
aandelen aan elkaar of aan een derde verkopen en zo worden beloond voor 
hun investeringen. 

Is het de bedoeling 
om de onderneming

uiteindelijk 
te verkopen?

 JA

 NEE

Willen de partners 
zelfstandig ondernemer

blijven?

 NEE

 JA

Je kunt allebei in dienst treden bij de BV of coöperatie die jullie samen opzetten. 
Het belangrijkste verschil zit dan in de besturing: bij een BV gaat dit op basis 
van je aandelen, bij een coöperatie heeft iedereen in principe één stem.

Is de 
samenwerking
gelijkwaardig?

 NEE

Op het moment dat één partner duidelijk een leidende rol heeft in de 
samenwerking of al veel heeft geïnvesteerd in een merknaam of concept dan 
kan deze hiervoor worden beloond via een licentieovereenkomst. 
Daarnaast heeft binnen de coöperatie iedereen gelijke zeggenschap. 

Een coöperatie gaat in de basis uit van gelijkwaardigheid van de leden. 
Iedereen beslist mee in het beleid, winst kun je verdelen naar rato van ieders
inbreng. Verantwoordelijkheden, betalingen en aansprakelijkheid bij het 
samen uitvoeren van projecten moet je in een overeenkomst regelen.

Door het oprichten van een VOF, maatschap, BV of coöperatie kun je als eenheid 
naar buiten treden. 

Door samen te werken in een BV of coöperatie kun je privé minder snel worden 
aangesproken.

Binnen een coöperatie blijft iedere partner zelfstandig ondernemer en factureert voor
zijn aandeel. Leden kunnen zonder tussenkomst van de notaris toe- en uittreden. 

Bij een coöperatie is het lidmaatschap in de regel persoonlijk en kan niet worden 
verhandeld. 

 JA

CONTRACTUELE SAMENWERKING

VOF of MAATSCHAP

BV

STANDAARD COÖPERATIE



10

Naamkeuze en registratie

Als je samen onder een nieuwe naam gaat werken, is het van belang 
dat deze niet door iemand anders wordt gebruikt. Er zijn twee 
plaatsen waar je dat kunt checken. 

Kamer van Koophandel
In de eerste plaats in het Handelsregister via www.kvk.nl. Voer 
de belangrijkste woorden van je naam in en kijk wat er al als 
handelsnaam is geregistreerd. De belangrijkste regel die de Kamer 
van Koophandel hanteert bij de inschrijving is dat de naam niet tot 
verwarring mag leiden met een ander bedrijf. Check de naam voor je 
naar de notaris gaat, anders moet de akte mogelijk opnieuw worden 
gepasseerd.

Merknamenregister
De tweede plek waar je kunt kijken is in het merknamenregister. 
Dit vind je via www.boip.int. Hier vind je alle merknamen en ook 
logo’s die in de Benelux beschermd zijn. Het register bestaat uit 45 
categorieën zoals verf, leerwaren of telecommunicatiediensten. Als 
je een merknaam hebt geregistreerd voor een bepaalde categorie, 
dan kun je anderen daarvoor verbieden van deze merknaam gebruik 
te maken. Hele algemene merknamen kun je niet registeren, 
zoals bijvoorbeeld ‘Kwaliteitsslager’. Je kunt dan nog wel je logo 
registreren, mits dit duidelijk onderscheidende kenmerken heeft. 
Een merknaam- of logoregistratie voor de Benelux kost € 240,- voor 
maximaal drie categorieën.

Internetadres
Tot slot heb je nog je internetadres (je url). Hierbij geldt dat degene 
die het eerste een naam registreert er het recht op heeft. Enkel als je 
verwarring zaait of er duidelijk op uit bent je internetadres voor veel 
geld te verkopen aan iemand die al een bepaalde merknaam heeft 
geregistreerd, dan kan deze je ontnomen worden. 

Als de samenwerking in Nederland 

actief is, registreer je bij voorkeur 

zowel de handelsnaam, de 

merknaam voor de Benelux als het 

internetadres met .nl erachter.
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Nu de markt op! Hoe pak je dat aan?

Dit boekje heet ‘Samenwerkingen die werken’. Dat is niet voor niets, 
want je gaat je samenwerking aan om er zakelijk voordeel van te 
hebben, vaak door samen opdrachten te doen. Wetenschappelijk 
onderzoek van één van onze partners wijst uit dat samenwerkingen 
die vanaf het begin af aan concreet werk hebben succesvoller zijn. Er 
ontstaat focus, je gaat met elkaar aan de slag en daardoor ontstaat 
sneller vertrouwen.

Je maakt met elkaar een plan hoe je de markt op gaat. Hoe wil je 
je profileren, wat wil je verkopen en hoe ga je klanten benaderen? 
Klanten kopen geen producten, klanten kopen de voordelen die jouw 
product of dienst hen oplevert. Denk dus vanuit die optiek en maak 
je voordeel en onderscheid helder.

Een samenwerking is bij uitstek een middel om je marketing 
groter aan te pakken dan wat je alleen kunt. Als je in de zakelijke 
dienstverlening zit, organiseer dan met je partners een klein 
seminar. Nodig een aantal relaties uit als gast en zorg naast jullie 
eigen verhaal voor een goede gastspreker. Ontwikkel met elkaar 
een maandelijkse nieuwsbrief. Daarmee onderscheid je je al van de 
meeste alleen werkende ondernemers.

Tot slot: voor een opdrachtgever is het niet alleen van belang dat 
jullie in één samenwerking zitten, maar ook als één geheel werken. 
Kijk met elkaar naar het gebruik van de huisstijl en hoe je je als 
coöperatie op social media presenteert. Welke gezamenlijke waarden 
wil je uitstralen en hoe benader je opdrachtgevers? Het is vreemd als 
de één heel zakelijk is en de ander zich heel joviaal opstelt. 

Algemene voorwaarden

Veel samenwerkingsverbanden 

hebben nog geen Algemene 

Voorwaarden of gebruiken de 

voorwaarden van één of meerdere 

leden, met alle gevolgen van dien: 

de voorwaarden zijn met elkaar in 

strijd of sluiten niet goed aan op 

de gezamenlijke werkzaamheden. 

Het kan handig zijn om samen 

een nieuwe set voorwaarden te 

ontwikkelen.

De Algemene Voorwaarden moet je 

‘ter hand stellen’ bij het afsluiten 

van overeenkomsten. Als je ze 

bij de offerte voegt, doe dat dan 

in tweevoud en laat de klant één 

set geparafeerd terugsturen. Bij 

transacties per email of via internet 

is ‘kijk op onze website’ niet 

voldoende. Je moet specifiek de 

link aangeven waar de voorwaarden 

te vinden zijn en je moet ze 

kunnen downloaden. 
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Samenwerkingen en de fiscus

Als één partner de diensten van de ander inkoopt en doorlevert, 
dan kun je alles gewoon vanuit jullie eigen boekhoudingen doen. 
Je hebt dan geen extra fiscale verplichtingen. Bij alle andere 
samenwerkingsvormen hoort een aparte administratie. Deze kun 
je in veel gevallen prima zelf voeren, of je kunt een boekhouder of 
administratiekantoor inschakelen.

BTW
Als je een vof, maatschap, coöperatie of BV inschrijft bij de Kamer 
van Koophandel, dan geeft de Kamer dit door aan Belastingdienst. 
Je krijgt dan vaak eerst alleen een BTW-nummer. Omdat je 
‘deelneemt aan het economisch verkeer’ moet je BTW berekenen, 
verrekenen en afdragen. Voor coöperaties en BV’s is er geen kleine 
ondernemersregeling zoals die wel geldt voor eenmanszaken, 
maatschappen en vennootschappen onder firma.

Vennootschapsbelasting
Coöperaties en BV’s zijn ook belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. Dit is een belasting die je betaalt over de 
winst, hiervoor moet je jaarlijks aangifte doen. Voor coöperaties 
is er een uitzondering: als de winst die je via de coöperatie 
krijgt gezien kan worden als het ‘verlengstuk’ van je reguliere 
ondernemersactiviteiten en je werkt niet vanuit een BV, dan hoeft de 
coöperatie over deze winst geen vennootschapsbelasting te betalen. 
Je winstuitkering wordt dan bij jou belast in box 1. Afhankelijk van je 
inkomen betaal je er dan 34, 42 of 52% belasting over, al dan niet na 
aftrek van 12% MKB winstvrijstelling.

Afspraken belastingdienst
Laat je goed adviseren over alle fiscale aspecten van je 
samenwerking en maak vooraf afspraken met de belastingdienst. 
Deze heeft nog weinig ervaring met coöperaties en verschillende 
inspecteurs kunnen soms tot verschillende conclusies komen. 

Welke afspraken maken met de 

belastingsdienst?

 y Tellen de uren die je via de 

coöperatie werkt mee voor het 

urencriterium?

 y Wordt de omzet via de coöperatie 

gezien als winst uit onderneming?

 y Hoe hoog zijn de verrekeningen 

tussen de coöperatie en de leden?

 y Hoe worden eventuele 

vergoedingen voor de bestuurder 

gezien? 

 y Hoe ruim mag je de 

verlengstukwinst regeling 

toepassen?

 y Als een lid een BV is mag je dan de 

betaalde vennootschapsbelasting 

geheel aan die BV’s toerekenen?
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Onderlinge communicatie

Samenwerken is communiceren en dat kan op zeer veel manieren. 
Het is bijna ondoenlijk om een overzicht te geven van alle IT 
hulpmiddelen die je kunt gebruiken binnen je samenwerking. 
Natuurlijk heb je allemaal email, maar er zijn nog meer handige 
tools. Een kleine greep:

 y Yammer is een soort interne twitter. Je kunt berichten versturen 
aan al je partners of aan een subgroep. Ideaal voor het 
aankondigen van vergaderingen, het delen van commerciële 
successen of om te vertellen dat er een update is van een 
presentatie.

 y Dropbox, Google Docs, de Skydrive van Microsoft, Box.net en 
iCloud bieden allemaal de mogelijkheid om documenten online op 
te slaan en te delen.

 y Voor vergaderingen kun je Skype gebruiken, GoToMeeting of 
DimDim. Ook zijn er diverse gratis of goedkope applicaties voor 
webseminars.

 y SugarCRM is een gebruikersvriendelijk pakket voor het registeren 
van contacten en opdrachten, met een gratis open-source variant. 
Implementatie vereist echter wel wat kennis.

En dan heb je nog de traditionele vergadering: kom met enige 
regelmaat bij elkaar om en agendeer dan vooral die zaken waar 
jullie allemaal bij nodig zijn. En besteed aandacht aan de sociale 
component, want dat gaat minder goed via internet.
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Samenwerken: het stappenplan

Samenwerken begint bij jezelf. Bij jouw ambities, jouw kennis en 
jouw beeld van de markt. Vervolgens komt de vraag wat je nodig 
hebt, wie dat kan bieden en hoe je daarmee kan samenwerken. 
Daarna volgt het stappenplan zoals in bovenstaande afbeelding is  
weergegeven.

Ook gedurende de samenwerking moet je jouw belang goed in 
de gaten houden. Samenwerken moet win-win zijn, en jij bent 
waarschijnlijk de enige die let op jouw winst. Die discussies horen 
erbij. Als de sfeer goed is en je de afspraken helder weet te houden 
en iedereen heeft voordeel bij de samenwerking, dan kan dit een 
perfecte aanvulling zijn op jouw onderneming.

Zoeken en selecteren
van partners

Businessplan
maken

Propositie
formuleren

Organiseren en 
projecten managen

Gezamenlijk
verkopen

Leren werken
in netwerken

Samenwerkingsmodel
kosten & opbrengsten

Formaliseren van
de samenwerking

Algemene
voorwaarden

Financiën
en fiscale zaken
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Wil je een coöperatie oprichten?

De Ondernemerscoöperatie is de expert op het gebied van samenwerken en vaak blijkt de coöperatie 
de beste vorm. We zijn zelf ook een coöperatie en werken met de producten en diensten die we 
aanbieden. Hieronder zie je enkele van onze oplossingen. 

Wil je nog meer halen uit je samenwerking?

Het kan de moeite waard zijn om te investeren in een workshop of training met de partners waarmee 
je samenwerkt. Hierdoor kun je nog meer halen uit je samenwerking.

Algemene voorwaarden specifiek voor coöperaties, 
inclusief een consult van 30 minuten bij onze jurist.

excl BTW € 399,-

Algemene voorwaarden

Volledige oprichting van een coöperatie bij de notaris 
inclusief uitgebreid adviesgesprek en raamovereenkomst 
binnen 2 weken. 

excl BTW € 895,-

Oprichting coöperatie

Spreadsheet voor de financiële administratie van jullie 
coöperatie, project gebaseerd en inclusief Btw-aangifte 
berekeningen.

excl BTW € 179,-

Financiële administratie

Fiscaal adviesrapport met alle ins- en outs over 
boekhouding, belastingen en met een voorbeeldbrief 
voor de belastingdienst.

excl BTW € 279,-

Fiscaal adviesrapport

Wat zijn de kansen in de markt? Waar ligt de sterkte van 
jullie samenwerking en met welk product of dienst ga je 
succesvol worden?

excl BTW € 1199,-

Businessplan maken

Van sommige samenwerkingen krijg je energie. Van 
andere word je vooral moe. Wat maakt het verschil? Hoe 
maak je zelf het verschil?  

excl BTW € 599,-

Werken in netwerken

Hoe maak je samen een goed plan en hoe bewaak je de 
uitvoering? Scope, tijdslijnen en rapportage zijn hierbij 
hulpmiddelen.

excl BTW € 799,-

Projecten organiseren

Klanten kopen geen producten. Ze kopen wat die 
producten voor hen betekenen. Hoe stel je de juiste 
vragen en presenteer je jullie voordelen?

excl BTW € 599,-

Sales

Kijk voor meer informatie op www.ondernemerscoöperatie.nl
Heb je vragen, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs  

(die vind je op de website) of stuur een email naar info@ondernemerscooperatie.nl.
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www.ondernemerscooperatie.nl 

ISBN 978-90-816811-0-0

de Ondernemerscoöperatie


