DOORZIEN ADVIESGROEP
OPRECHT & BETEKENISVOL ORGANISEREN EN ONDERNEMEN

DoorZien – een samenwerkingsverband van ervaren bestuurders
Vertrouwen, kennis delen, impact en plezier
We werken samen vanuit vertrouwen in elkaar, als mens en als deskundig, ieder op de eigen manier
en op het eigen terrein. We spreken elkaar aan en stellen elkaar vragen vanuit dat vertrouwen. We
hebben de ambitie om onze kennis, ervaringen en inzichten te delen, en om daarmee een positieve
maatschappelijke impact te hebben. We sparren over missie/visie, projecten en ideeën, we delen
successen en tegenvallers. We stimuleren elkaar zoveel mogelijk in de persoonlijke en inhoudelijke
ontwikkeling, zowel individueel als qua DoorZien als geheel. We verliezen de zakelijke aspecten niet
uit het oog. We vertrouwen er op dat we onvoorziene/niet-geregelde zaken, evt. onenigheden en
tegenslagen samen kunnen oplossen.

Netwerk
Onze samenwerking is er één van zelfstandige partners onder één merknaam. Elke partner is
verantwoordelijk voor eigen acquisitie en portefeuillebeheer, voor eigen opdrachten/projecten en
opdrachtgevers, en de eigen administratie en verzekeringen. Waar gewenst vanuit de
opdracht/opdrachtgever, benutten we elkaars expertise en werken samen door elkaar onderling in
te huren. Andere (neven)activiteiten door de partners zijn toegestaan mits deze de merknaam van
DoorZien niet kunnen schaden en/of de belangen van de andere partners niet in de weg zitten. De
partners houden elkaar actief op de hoogte van andere (neven)activiteiten.
We acquireren vanuit ons netwerk en delen daarin onze kennissen. Bij nieuwe opdrachtgevers
treden we met elkaar in overleg over met welk proces we de vraag van die opdrachtgevers het beste
kunnen beantwoorden. We nemen niet deel aanbestedingstrajecten, tenzij het een unieke
ontwikkelingskans biedt voor DoorZien.

Merk
Onze samenwerking noemen we “DoorZien adviesgroep”, merknaam “DoorZien”. De naam is
vastgelegd bij de Kamer van Koophandel. We hebben een website www.DoorZienadviesgroep.nl en
we hebben een LinkedIn-adres. Op onze persoonlijke LinkedIn sites maken we melding van onze
samenwerking en verwijzen we naar onze gezamenlijke website en LinkedIn.
We staan open voor toetreding van nieuwe partners. We rekenen geen entree-fee voor toetredende
partners. Elke partner heeft vetorecht als hij/zij een mogelijke nieuwe partner niet ziet zitten op
rationele of intuïtieve gronden. Uittredende partners en resterende partners hebben naar elkaar toe
geen verplichtingen. De uittredende partner zal zijn eigen DoorZien-loot uitschrijven bij KvK en de
naam DoorZien niet meer hanteren c.q. onder die naam opereren.
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