
Aanmeldingsformulier NetOO-leden 
Ik wil graag lid worden van de Vereniging Netwerk Ondernemende Onderwijskundigen, NetOO. 

Gegevens

Persoonlijke gegevens 

Voornaam*

Tussenvoegsels 

Achternaam* 

Straat* 

Huisnummer* 

Postcode* 

Plaats* 

Land** 

Jaar van afstuderen***

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Straat* 

Huisnummer* 

Postcode* 

Plaats* 

Land** 

E-mail* 

Telefoon* 

Website

KvK-nummer* 

Datum van inschrijving bij de KvK* 

Aanmeldingsgegevens

Aanmelddatum* dd/mm/jjjj

Type lid**** lid met bedrijf i.o./ lid

Contributie* € 275 / € 425 per verenigingsjaar
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Ondertekening 
Door ondertekening verklaar ik mij akkoord met de Gedragscode versie 1.0 zoals aangenomen door de Algemene 
ledenvergadering van 30 januari 2003 (zie pagina’s 3 en 4) en verklaar ik kennis te hebben genomen van de hieronder 
vermelde afspraken rondom aanmelding en opzegging van het NetOO-lidmaatschap. 

Onderteken dit formulier en stuur het naar de penningmeester van NetOO (zie voor nadere gegevens de 
NetOO-site). 

*  Verplicht in te vullen. 
*** NetOO-leden die in het buitenland wonen, krijgen 50% korting voor de periode dat ze in het buitenland wonen. Als dit voor jou 

geldt, neem dan contact op met de penningmeester.  
*** Lidmaatschap is alleen mogelijk voor afgestudeerden TO, EST of EDMM. 
**** In het jaar van oprichten van je bedrijf mag je nog als ‘lid met een bedrijf in oprichting’ lid zijn van NetOO. Geef aan wat voor 

jou van toepassing is. Als je ‘lid met bedrijf i.o.’ hebt aangekruist, betaal je in het jaar van oprichting niet de gebruikelijke 
€ 425, maar € 275. 

Aanmelding lidmaatschap 
Als een nieuw lid zich gedurende het verenigingsjaar aanmeldt, betaal deze naar rato voor de resterende 
maanden van het verenigingsjaar. 

Opzegging lidmaatschap 
Op basis van de NetOO-statuten kan opzegging van het lidmaatschap slechts schriftelijk geschieden tegen 
het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.  
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse 
bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.       

Hierbij machtig ik NetOO het jaarlijks verschuldigde bedrag af te schrijven van mijn bank- of girorekening.  
(als je het niet eens bent met de overboeking heb je 30 dagen de tijd om via de bank de betaling ongedaan te maken)

(Zakelijk) bank- of girorekeningnummer*:   

Ten name van*:  Plaats*:  

Datum: Plaats:

Handtekening: 
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Gedragscode over samenwerking binnen NetOO 
Versie 1.0, vastgesteld tijdens jaarvergadering NetOO op 30 januari ’03. 

NetOO is een initiatief van afgestudeerden aan de faculteit Toegepaste Onderwijskunde van de 
Universiteit Twente die als zelfstandig ondernemer hun brood verdienen. NetOO is een netwerk 
waarin de leden elkaar helpen succesvol ondernemer te worden, te zijn en te blijven. 

Missie 
De belangrijkste factoren die het succes van de ondernemer bepalen zijn: kennis van de markt en de 
juiste set competenties om de markt te bewerken. NetOO maakt het haar leden mogelijk deze kennis 
en vaardigheden onderling uit te wisselen. 
Als denk– en werkmodel voor het delen van kennis en vaardigheden kan het SWOT model worden 
gehanteerd. NetOO leden helpen elkaar bij het in kaart brengen van Opportunities en Threats in de 
markt. Zij ondersteunen elkaar door Strengths en Weaknesses te delen. Strengths, Weaknesses 
enerzijds en Opportunities, Threats anderzijds staan voor de interne en externe factoren die het 
succes van het ondernemerschap bepalen. NetOO leden maken optimaal gebruik van elkaars sterktes 
en zwaktes om zo adequaat mogelijk op (mogelijke) kansen en bedreigingen in de markt te 
anticiperen. 

Profiel van een NetOO lid 
NetOO leden zijn personen die 
- Toegepaste Onderwijskunde hebben gestudeerd; 
- Zelfstandig ondernemer zijn of dat willen worden; 
- Jaarlijks contributie betalen aan het netwerk; 
- Hun bedrijfsprofiel ter beschikking stellen aan het netwerk 
- Een (financiële) bijdrage leveren aan het voortbestaan en de groei van het netwerk 
- Zich houden aan de gedragscode van NetOO 

Winst 
Hoewel alle leden van NetOO op commerciële basis werken, is het niet de bedoeling dat de 
vereniging NetOO winst maakt. Dat voor het functioneren van de vereniging financiële middelen nodig 
zijn is een voorwaarde, geen doel. 
Onkosten voor het organiseren van bijeenkomsten, het inhuren van derden, drank en spijs kunnen uit 
de contributiegelden worden vergoed. NetOO-leden vragen voor hun bijdrage aan de activiteiten die 
worden georganiseerd door NetOO in principe geen financiële vergoeding, Ook opportunity costs (het 
geld wat je had kunnen verdienen als je de tijd voor NetOO aan iets anders had besteed) zijn voor 
rekening van het NetOO-lid. Lid zijn van NetOO is investeren in je netwerk. 
Hoewel er geen winst wordt gemaakt onder de vlag van NetOO, is het nadrukkelijk wel de bedoeling 
dat het lidmaatschap van NetOO de individuele leden een zeker rendement oplevert. Dit rendement 
laat zich in de individuele situatie van ieder afzonderlijk NetOO lid bij voorkeur uitdrukken in meer 
omzet, meer winst en meer kennis en ervaring. Omzet en winst zijn een maat van succesvol 
ondernemerschap en geld stinkt, in tegenstelling tot wat men doorgaans beweert, niet. 
NetOO zorgt ervoor dat de individuele leden meer rendement uit hun onderneming halen zonder er 
zelf als organisatie iets aan te verdienen. Kort samengevat: NetOO, je houdt er meer aan over. 

Samenwerking 
De meerwaarde van NetOO zal met name ontstaan door de uitwisselings- maar vooral ook 
samenwerkingsverbanden die ontstaan tussen de leden. 
Samenwerking is de kracht van NetOO, maar is geen keurslijf. Leden bepalen zelf óf en wie ze willen 
benaderen voor samenwerking binnen het netwerk, en staan vrij hun eigen netwerk buiten NetOO te 
onderhouden. 
Samenwerking kan veel opleveren. Het kan een individuele ondernemer ook veel kosten. Er is altijd 
het gevaar dat de ondernemer ongewild zijn marktpositie bij een klant (deels)kwijtraakt, of dat 
gevoelige informatie tegen de zin van de ondernemer op straat komt te liggen. De leden van NetOO 
zijn daarom gebaat bij een gedragscode die waarborgen biedt tegen deze bedreigingen. 
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Gedragscodes 
Als gedragscode hanteren we de regel dat in geval van samenwerken tussen NetOO leden een lange 
termijn belang van een goede samenwerking prevaleert boven een korte termijn winst. Dit betekent 
feitelijk dat leden met een uiterste zorgvuldigheid met elkaar, met elkaars klanten en met door leden 
verschafte informatie omgaan. 

Het betekent ook dat bij aanvang van een samenwerking minimaal afspraken worden gemaakt over 
de volgende vragen: 
• Wie beheert de klant? 
• Wie draagt het bedrijfsrisico? 
• Welke tarieven hanteren we? 
• Hoe verrekenen we onderling het honorarium? 
• Is er sprake van een concurrentiebeding? Zo ja, in welke vorm. 
• Hoe gaan we om met concurrentiegevoelige informatie en kennis? 
• Voor welke termijn gelden de afspraken? 

Ieder NetOO lid zal het initiatief nemen om antwoord op deze vragen te formuleren en streeft er naar 
tot een consensus te komen. NetOO stelt op haar website een aantal formulieren, contracten en 
templates ter beschikking die als voorbeeld kunnen dienen. Ieder NetOO lid overweegt verder of zijn 
specifieke casus en betreffende samenwerkingsvorm geschikt is om als voorbeeld te dienen voor 
andere NetOO-leden. Als dat het geval is stuurt hij of zij de betreffende overeenkomst naar het 
bestuur van de vereniging. 

Ook waar er nog geen sprake is van een concrete samenwerking ligt er een verantwoordelijkheid bij 
de leden. Marktinformatie delen is alleen mogelijk als NetOO leden de marktpositie van de persoon 
die de informatie verschaft niet in gevaar brengen. De gedragscode luidt: 
• NetOO-leden gaan uiterst zorgvuldig en discreet om met informatie over klanten en de 
marktpositie van andere NetOO leden verkregen tijdens NetOO bijeenkomsten. 
• Ieder NetOO lid dat besluit om op een oproep te reageren die via de NetOO site is verstuurd, 
communiceert hierover binnen het hele netwerk.
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