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ITGilde Coöperatie
Waarom?
“Samen sterker beter en slimmer”
ITGilde is een vereniging voor ondernemende ICT Professionals die zichzelf
professioneel willen (door)ontwikkelen en ingezet willen worden bij passende,
uitdagende opdrachten.
De coöperatie bevordert dat leden onderling een beroep kunnen doen op elkaars
professionele reflectie en ervaringsgebied – met als doel de opdracht bij de
opdrachtgever zo succesvol mogelijk uit te voeren.
Een coöperatieve vereniging of coöperatie is een bedrijfsmatige onderneming, met als
doelstelling “voorzien in de behoeften van de leden, door afspraken aan te gaan voor en
namens haar leden” (BW boek 2, artikel 53). De ondernemingsdoelstelling van een
coöperatie kan een inkoopkarakter hebben (samen inkopen tegen voordelig

voorwaarden), of een verkoopkarakter (gebundeld leveren van producten en diensten,
zoals agrarische producten), of een coöperatie waarbij arbeidskrachten zich bundelen.
Doel van de ITGilde Coöperatie is het onderling selecteren & professioneel bundelen
van ITGilde leden, om elkaar vervolgens vanuit deze vertrouwde omgeving te
bemiddelen naar interessante vervolgopdrachten. ITGilde Coöperatie U.A. is een
coöperatieve vereniging waarbij de ITGilde leden direct zelf lid zijn. Het product van de
coöperatie is een actief Centrum voor professionele doorontwikkeling, en inzet op
opdrachten die hierbij passen. Een bijkomend voordeel van de coöperatie is dat de leden
direct vanuit de organisatie kunnen worden gedetacheerd als zijnde op de loonlijst van
een werkgever.
Doel van ITGilde:
De bedrijfsvoering van een coöperatie voor detachering van ITGilde leden heeft unieke
voordelen vergeleken bij brokers. Zo zijn er de voordelen op het economische vlak maar
doet de organisatie maximaal recht aan de behoefte aan zelfstandig ondernemerschap
in de markt van flexibele arbeidskrachten.
Vakmanschap staat centraal, met als doel dat ITGilde leden elkaar onderling positief
“aanjagen” binnen het vakgebied. Door expertise centraal te stellen neemt de coöperatie
een marktpositie in als leverancier op het specialistische vakgebied. Nieuwe leden worden
op basis van kennis en ervaring geselecteerd en door leden voorgedragen om deel te
nemen aan de coöperatie en haar doelstelling.
Door bundeling van expertise in het Unix en Linux spectrum bij ITGilde weet de
opdrachtgever waar de beste zelfstandigen op dit vakgebied te vinden zijn.
Reflectie over on-the-job vraagstukken en opdrachtgeverbehoefte kan leiden tot een
onderlinge introductie van andere vertrouwde ITGilde leden bij een
opdrachtgever (experts stellen experts voor).

Concreet faciliteert ITGilde Coöperatie het volgende:
Samen Sterker, Beter en Slimmer door:






Elkaar te blijven uitdagen op je vakgebied en certificering.
Lidmaatschap bijdrage van € 480.- (ex BTW) per jaar.
Elkaar hulp te bieden bij het realiseren van de individuele ambitie door
avondopleidingen.
Elkaar te ondersteunen bij acquisitie middels ITGilde staffing.
Het aanbieden van studiefaciliteiten (24/7 studieruimte met hardware).






Organiseren van periodieke netwerkbijeenkomsten.
Coaching door top-experts uit de praktijk.
Persoonlijke en professionele ontwikkeling door loopbaanadvies (ITGilde
Patchgesprek).
Kostenbesparing door inkoopvoordeel.

ITGilde Coöperatie Knowledge House

ITGilde beschikt over ruim 80 professionals
die elk tussen 10 a 20 jaar ervaring hebben
in de ICT. Dit betekent een enorme pool
aan individuele kennis. Door deze
individuele kennis te bundelen middels het
ITGilde Knowledge House heeft ITGilde
toegang via 1 loket tot al die gebundelde
kennis.
Het ITGilde Knowledge House heeft een
kennismanagement systeem dat
toegankelijk is voor de professionals van
ITGilde. Zo putten zij niet alleen uit de eigen kennis maar hun eigen kennis keer 80!
Naast het systeem beschikt ITGilde ook over een kennisorganisatie die de kwaliteit van de
input en de output bewaakt en stuurt daar waar nodig.
In de toekomst is het ook voor organisaties die kennis zoeken mogelijk om een beroep te
doen op de ITGilde Knowledge House via een portal. Zij kunnen dan een “ticket
inschieten” tegen een vooraf vastgesteld tarief.
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Broodfonds

Voor wie?
Met het vormen van een Coöperatieve samenwerking binnen ITGilde zijn ook een aantal lang
bekende problemen welke je als zelfstandige vaak moeilijk en helemaal niet aan kan in beeld
gekomen om gezamenlijk op kan pakken.
Als ondernemer ben je altijd bezig om je bedrijf in goede banen te leiden. Inzet is 110% en als je
niet werkt komt er geen geld binnen dus regel je het zo dat het goed gaat en gaat het niet zoals
het moet dan moet het maar zoals het gaat! Een griepje houdt je in bed maar verkoudheid en een
iets te zwaar hoofd na een week-end stappen met je vrienden houdt je niet bij de opdrachtgever
weg. Maat als het écht niet gaat, wat dan.

BroodFonds
ITGilde is bezig een alternatief op de AOV; –Het Broodfonds– op te starten om voor iedereen die
zich bij ITGilde Coöperatie aansluit een mogelijkheid te hebben een inkomen zeker te stellen in
geval dat je niet meer werken kan.
Het broodfonds wordt door een (apart) bestuur geleid en deze
kan verzoeken ontvangen voor uitkering. Deze uitkering is een
belastingvrije schenking van de andere deelnemers in het
broodfonds (een schenking tussen elke burgen in Nederland is
tot een grens belastingvrij) en samen zorgen de deelnemers dat
de aanvrager zijn vooraf afgesproken uitkering krijgt.
Omdat binnen het Broodfonds iedereen elkaar kent zal er niet zomaar een verzoek gedaan worden.
Er zal dus echt iets aan de hand moeten zijn om iemand een verzoek te laten doen. Het bestuur
controleert dat natuurlijk wel maar vertrouwen en relaties zijn binnen het broodfonds belangrijk.
Misbruik is door sociale controle vrijwel niet bekend.
Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op 020-3690256
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ITGilde Coöperatie
ServiceCenter

Voor wie?
ITGilde levert zijn geautomatiseerde diensten aan het Enterprise tot het midden
en klein bedrijf. Speciaal voor de ITGilde Coöperatie Leden heeft de Managed
Services tak de ServiceCenter laagdrempelig beschikbaar gemaakt.
Waarom?
Zowel bij acute verstoringen of ergernissen als het voorkomen daarvan is
ITGilde uw perfecte ICT-partner.









Zowel 8/5 als 24/7 bereikbaarheid
Gelijk een ervaren persoon aan de lijn
Goede prijs/ kwaliteitsverhouding
Hoog oplossend vermogen
Bewaking van uw omgeving dmv monitoring
Proactieve houding
Enterprise level
Automatiseren zit in ons bloed en service
verlenen in onze DNA

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op 020-3690256

