FREELANCE CIRKEL

simpel, flexibel en met menselijke maat organiseren

GA JE MEE VLIEGEN??
Starfish21 is een ondernemende organisatie die staat voor simpel, flexibel en met
menselijk maat organiseren. We zijn een waardevolle partner bij
organisatieontwikkeling. We inspireren en begeleiden kleine en middelgrote
organisaties om eenvoudig en succesvol te organiseren en te groeien. We
ondersteunen hen op de weg naar (nog) betere resultaten, we maken ze fit voor de
toekomst en we stimuleren de verwezenlijking van hun potentieel. We helpen ze bij
teamontwikkeling, structuur- en besturingsvraagstukken, strategische vraagstukken,
persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Wij nodigen ze uit hun
organisatie opnieuw uit te vinden.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Starfish21
gelooft in de kracht van samenwerking, het
combineren van diverse disciplines, het uitwisselen van
kennis en ervaring, de diversiteit van mensen en het
inspireren van elkaar, niet alleen bij de klant, maar ook
bij onszelf. Daarom zet Starfish21 zich neer als
netwerkorganisatie en organiseren wij ons in cirkels, in
navolging van Holacracy. Eén van deze cirkels is de
Freelance cirkel.

De Starfish21 Freelance cirkel
WHY
Wij willen graag dat steeds meer organisaties zich 21e eeuws gaan gedragen en een
omgeving creëren waarin mensen werken vanuit heelheid, verbinding, eigenaarschap
en verantwoordelijkheid. Om zo hun impact te vergroten. En wij willen dat doen door
samen te werken met anderen, onze netwerkpartners, die ditzelfde gedachtengoed
uitdragen om zo onze impact te vergroten en daarmee een steeds groter wordende
olievlek te creëren. Omdat we geloven dat we samen verder komen dan wij alleen.

http://www.starfish21.nl/

https://starfishacademy.nl/
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HOW
We willen dit bereiken door samen business te genereren, samen te ontwikkelen en
te leren van en met elkaar. De Starfish21 Freelance cirkel bestaat uit zelfstandig
opererende consultants, adviseurs en coaches, die genieten van de ruimte die ze
hebben, maar ook graag onderdeel vormen van een team. De meeste opdrachten
halen ze zelf binnen of samen met een collega. Onze netwerkpartners zijn ambitieus
en bevlogen. Ze willen zelf verantwoordelijk zijn voor de tevredenheid van hun
opdrachtgevers. En ze snappen eigenaarschap als geen ander. Onze netwerkpartners
worden ondersteund door de eenvoud en kracht van Starfish21, daarbij niet
gehinderd door de nadelen van een grote organisatie.
WHAT
Je wordt netwerkpartner in een jonge netwerkorganisatie die samenwerking,
dynamiek, gedrevenheid en ervaring combineert als succesfactoren. Jouw succes is
ons succes en omgekeerd. Starfish21 biedt je hierbij het volgende:
• Vier bijeenkomsten per jaar (1 dag/kwartaal). Doel: reflectie, sparring, inspiratie,
informatie.
• Een opleidingsprogramma op het moment van toetreden waarbij de focus ligt op
21e eeuwse methoden en vaardigheden.
• Toegang tot onze volledige Starfish21 Academy, vol met informatie en inspiratie
over onderwerpen/thema’s die te maken hebben met organisatieontwikkeling.
Tevens mag je meedenken over de thema’s die jij graag in onze Academy zou
willen hebben.
• Vrijheid, en niet het wiel opnieuw uitvinden: je mag werken met goed
uitgewerkte en effectieve Starfish21 producten en diensten, zoals bijvoorbeeld
The Next Scan, de holacratisch werken methodiek en diverse workshops over 21e
eeuwse vaardigheden.
• De mogelijkheid om samen met ons nieuwe producten en diensten te
ontwikkelen.
• Toegang tot het Starfish21 klantenbestand (Autorespond, bijna 800 relaties en het
worden er iedere dag meer).
• Toegang tot alle Starfish21 Events, in totaal 6 per jaar. Tevens mag je zelf het
initiatief nemen om een event te organiseren.
• Gezamenlijke marketing: o.a. website, gezamenlijk actief in Social Media, events.
• Gezamenlijke acquisitie: benutting van elkaars netwerk.

http://www.starfish21.nl/
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• Korting op onze programma’s (25%) zoals Bewust Coachen en Bewust
Leiderschap.
• Een Starfish21 mailadres.
• Verdere ontwikkeling van deze cirkel: wat hebben we nodig om met elkaar zoveel
mogelijk impact te creëren terwijl we onze samenwerking simpel en flexibel
houden?
• Indicatie lidmaatschapskosten: € 2500 per jaar.

VLIEG JE MEE??
Is je interesse gewekt? Het is onze intentie om in het vierde kwartaal van 2018 van
start te gaan met deze Freelance cirkel. Graag nodigen we je uit voor onze
informatiebijeenkomst over deze cirkel op vrijdag 7 september van 9.00 uur tot 11.00
uur in de Social Impact Factory in Utrecht, Vredenburg 40. We bespreken dan graag
met je wat je van ons idee vindt en op welke manier het voor jou waardevol zou zijn
om aan deze freelance cirkel deel te nemen. Stuur even een mailtje naar
martine@starfish21.nl of franka@starfish21.nl om je daarvoor aan te melden.

We hopen je snel te zien!
Hartelijke groet, Franka Bossers en Martine van der Steeg
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