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Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) 

 

Het SNPI is Het SNPI is een non-profit organisatie gefinancierd door de Stichting Werkgemeenschappen 
Bergeyk (SWB-fonds), lidmaatschapsgelden van het platform en inkomsten uit advisering. 
 
Het SNPI heeft kennis van financiële participatie en heeft als doel duurzame werknemersparticipatie te 
bevorderen en de belangen van ondernemingen met werknemersparticipatie te behartigen. 
 
Het SNPI is een kenniscentrum en geeft informatie en voorlichting over de verschillende vormen van 
financiële participatie. Het SNPI heeft een uitgebreide website, een digitale nieuwsbrief, geeft 
publicaties uit, is betrokken bij onderzoeken op het gebied van financiële participatie, beschikt over een 
goed internationaal netwerk en geeft workshops en trainingen. 
 
De belangenbehartiging voor bedrijven met bedrijfsbrede financiële werknemersparticipatie in de vorm 
van aandelen c.q. certificaten organiseert het SNPI via het platform. Bedrijven met bedrijfsbrede 
financiële participatie kunnen lid worden van het platform. De lidmaatschapsgelden worden geheel 
ingezet voor het vergroten van de bekendheid van werknemersparticipatie en een doelgerichte lobby in 
Den Haag voor een verbeterde wet- en regelgeving voor financiële werknemersparticipatie. 
 

Daarnaast geeft het SNPI advies aan ondernemingen die een werknemersparticipatieplan overwegen 
en willen implementeren. Verder geeft het SNPI advies aan ondernemingsraden. 
In 2010 heeft het SNPI samen met een werkgroep het Nederlands Model ontwikkeld. 
Dit model vormt de basis van het advies van het SNPI. Het SNPI heeft als doel duurzame 
werknemersparticipatieplannen implementeren. Dat wil zeggen werknemersplannen die afgestemd zijn 
op de organisatie en geen losstaand instrument vormen binnen de organisatie. In deze brochure vindt 
u meer informatie over de dienstverlening van het SNPI. 
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Dienstverlening SNPI  

 

De dienstverlening van het SNPI bestaat uit een compleet implementatie- en/of adviespakket, dan wel 
advisering in de vorm van deelactiviteiten.  
 
Hieronder ziet u een overzicht van de implementatie- en adviespakketten die wij als organisatie 
aanbieden en tevens een overzicht van deelpakketten.  
 
Een eerste oriëntatiegesprek op het kantoor van het SNPI in Utrecht is altijd kosteloos en geheel 
vrijblijvend. In een eerste gesprek kunnen de adviseurs van het SNPI u een mondelinge toelichting 
geven op deze brochure en met u verschillende scenario’s doornemen. Uiteraard kan een 
oriëntatiegesprek ook aangevraagd worden als u meer wilt weten over financiële participatie in 
algemene zin en of financiële participatie bij uw onderneming past.  
 

1. Uurtarief 

 

Het uurtarief van SNPI bedraagt € 150,- per uur exclusief 19% BTW en reiskosten à  
€ 0,35 cent per kilometer of openbaar vervoer tarieven. Voor de reistijden wordt de helft van het 
uurtarief doorberekend.   
 

2. Implementatie- en Adviespakketten SNPI 

 

Het SNPI biedt de volgende pakketten aan: 
 

A. Implementatiepakket voor:  
- kleine ondernemingen (tot 20 werknemers);  
- middelgrote ondernemingen (20 tot 75 werknemers); 
- grote(re) ondernemingen (75 tot 200 werknemers); 
- grote ondernemingen (vanaf 200 werknemers)  

B. Evaluatiepakket; 
C. Informatiepakket;  
D. Participatiescan; 
E. Communicatiepakket; 
F. Ondernemingsraadpakket. 

 
 
De bovengenoemde pakketten zijn compleet en bieden een aantal diensten op maat aan. De pakketten 
geven kortingen op de dienstverlening van het SNPI. Er zijn wel restricties en voorwaarden verbonden 
aan deze pakketten, zo is er bijvoorbeeld per pakket een maximaal aantal uren advisering opgenomen 
en bestaat de dienstverlening alleen uit die zaken die zijn opgenomen in het pakket.  
 
Aanvullende dienstverlening kan uiteraard worden verzorgd. Hiervoor geldt of het gewone uurtarief van 
het SNPI of zal separaat geoffreerd worden.  
 
Op alle dienstverlening van het SNPI zijn de algemene voorwaarden van het SNPI van toepassing. 
Deze zijn opgenomen in de bijlage. 



   
 

 4 
Tel.: 030 75 31 462 
Fax: 030 75 51 502 

ABN AMRO bank     409 629 723 
Kamer van Koophandel   41158409 

BTW - identificatienummer:  
NL 8029.53.372.B.01 

Goeman Borgesiuslaan 77 
Postbus 9769, 3506 GT Utrecht 

 

2.1. Implementatiepakket A 

 

Het SNPI begeleidt uw onderneming bij de implementatie van een werknemersparticipatieplan in de 
vorm van aandelen of certificaten van aandelen. Het SNPI vertaalt uw wensen en eisen in een  
certificaten- of aandelenplan voor werknemers. Het SNPI zal samen met uw onderneming een 
zorgvuldig en compleet plan ontwerpen en bij uw onderneming implementeren.  
 
In alle implementatietrajecten biedt het SNPI de volgende diensten aan: 
 

1. Oriëntatiegesprek(ken) op het kantoor van het SNPI in Utrecht; 

2. Het opstellen van een stappenplan en tijdsplanning; 

3. Ontwerpen regeling en structuur; 

4. Opstellen reglement en administratievoorwaarden; 

5. Juridische controle van bestaande statuten, arbeidsovereenkomst en advies over 

aanpassingen van stukken; 

6. Opstellen, dan wel controleren van aandeelhoudersovereenkomst en/of 

certificaathouderovereenkomst; 

7. Begeleiding bij het opstellen van een prospectus; 

8. Begeleiding bij het maken van een communicatieplan; 

9. Voorlichtingsbijeenkomst personeel (één bijeenkomst bij de onderneming op kantoor); 

10. Correspondentie en overleg met notaris uit het netwerk van het SNPI;  

11. Oprichten stichting administratiekantoor; 

12. Notariële vastlegging administratievoorwaarden; 

13. Notariële vastlegging aandeelhoudersovereenkomst; 

14. Notariële vastlegging certificaathouderovereenkomst; 

15. Levering aandelen ter certificering (ruil/ uitgifte certificaten). 

16. Correspondentie en overleg over de waardering met de financieel adviseur uit het netwerk 

van het SNPI. 

Niet bij de prijs inbegrepen: 
 

1. Juridische dienstverlening of juridische aanpassingen van bestaande documenten, die niet 

vallen binnen het implementatiepakket; 

2. Waardering van de onderneming (het SNPI heeft een waarderingsspecialist in haar netwerk 

waar wij naar kunnen doorverwijzen); 

3. Ruling Belastingdienst. 
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Voorwaarden dienstverlening implementatiepakketten: 

 
1. Het pakket is gebaseerd op een maximaal aantal uren dienstverlening. Het aantal uren 

verschilt per grootte van de onderneming. De genoemde uren per implementatiepakket zijn 
gebaseerd op de jarenlange ervaring van het SNPI bij de adviseren van de verschillende  
ondernemingen. Uit ervaring van het SNPI is het genoemd aantal uren ruim voldoende om 
een aandelenplan te implementeren maar hieraan kunnen echter geen rechten worden 
ontleend;   

2. Indien de onderneming meer uren begeleiding nodig heeft van het SNPI worden deze apart 
in rekening gebracht tegen het geldend uurtarief van € 150,-; 

3. Na acceptatie van de offerte wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht. De 
resterende 50% zal aan het einde van de dienstverlening in rekening gebracht;  

4. Besprekingen vinden op het kantoor van het SNPI in Utrecht plaats, tenzij expliciet in 
overzicht vermeld, zoals de bijeenkomst voor het personeel en OR/PVT; 

5. Voor besprekingen die op verzoek van de onderneming op een andere locatie plaatsvinden 
worden extra kosten in rekening gebracht; 

6. Het SNPI stelt zelf het stappenplan en de tijdsplanning op; 
7. De onderneming verstrekt het SNPI informatie en documenten die nodig zijn voor het 

uitvoeren van de opdracht; 
8. Indien de onderneming gebruik maakt van zogenaamde “eigen” specialisten verloopt de 

communicatie en correspondentie met deze specialisten via de onderneming. Het SNPI 
communiceert niet rechtstreeks met de door de onderneming ingehuurde specialisten.  

9. Het SNPI zal de door de onderneming verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.  
10. Op de dienstverlening van het SNPI zijn de Algemene Voorwaarden van het SNPI van 

toepassing. Deze zijn opgenomen in de bijlage.  
 

 

 

 Implementatiepakket A Kosten  

exclusief BTW 

Maximaal aantal uren 

dienstverlening SNPI 

 

< 20 werknemers 

 

€ 5.000,- 

 

 

35 uren 

 

20 tot 100 werknemers 

 

€ 6.000,- 

 

45 uren 

  

100 tot 200 werknemers 

 

€ 6.500,- 

 

50 uren 

 

> 200 werknemers 

 

 

€ 7.500,- 

 

60 uren 
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2.2. Deelpakketten 

 

B Evaluatiepakket 

 
Ondernemingen die een werknemersparticipatieplan hebben, doen er verstandig aan om 
een plan te evalueren. Is het plan nog wel marktconform of werkt het plan niet zoals 
bedoeld. 
 
Het SNPI biedt u de volgende diensten aan: 

1. Evaluatie van het bestaande werknemersparticipatieplan;  
2. Advies en voorstel voor verbeteringen (verslag en mondeling);  

 
NB Het aanpassen van het werknemersparticipatieplan aan de hand van het voorstel voor 
verbeteringen is niet in het pakket inbegrepen. Het SNPI uiteraard de aanpassingen 
doorvoeren en kan hiervoor bij haar advies en voorstel een offerte overleggen. 
 
 

 

Kosten Evaluatiepakket  

€ 1.250,- exclusief BTW  

 

 

 

C  Informatiepakket 
 

Het SNPI biedt u de volgende diensten aan: 
1. Informeren en overleggen met directie en/of management op kantoor SNPI te Utrecht; 
2. Workshop personeel;  
3. Animotoets personeel. Het toetsen van animo en verwachtingen van werknemers ten 

aanzien van financiële werknemersparticipatie; 
4. Het SNPI fungeert als een vraagbaak voor personeel d.w.z. uw werknemers kunnen het 

SNPI bellen of mailen met vragen die zij hebben over financiële participatie; 

 

 

Kosten Informatiepakket 

              a. Tot 20 werknemers € 1.000,- exclusief BTW 

                   b. 20 tot 75 werknemers € 2.000,- exclusief BTW 

  c. 75 tot 200 werknemers € 2.500,- exclusief BTW 

  d. Vanaf 200 werknemers € 3.000,- exclusief BTW 
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D Participatiescan 
 
Het SNPI biedt u de volgende diensten aan: 

1. Enquête eventueel aangevuld met interviews (telefonisch). Doel: toetsen van het 
participatieve klimaat binnen de onderneming om een participatieplan op maat te kunnen  
maken voor een succesvolle implementatie van Werknemersparticipatie;  

2. Uitgebreide verslaggeving van de uitkomst. 
 
 

Kosten Participatiescan  

                  a. tot 20 werknemers € 1.000,- exclusief BTW 

    b. 20 tot 75 werknemers € 2.000,- exclusief BTW 

                  c. 75 tot 200 werknemers € 2.500,- exclusief BTW 

                  d. Vanaf 200 werknemers € 3.000,- exclusief BTW 

 

 
 

E  Communicatiepakket 

 
Het SNPI biedt u de volgende diensten aan: 

1. Communicatieplan opstellen;  

2. Bespreking communicatieplan met HRM en directie; 

3. Extra informatiebijeenkomst aan het personeel;  

4. Opstellen van een personeelsbrochure. 

 

 

Kosten Communicatiepakket 

                       a. Tot 20 werknemers € 1.000,- exclusief BTW 

                               b. 20 tot 75 werknemers € 2.000,- exclusief BTW 

   c. 75 tot 200 werknemers € 2.500,- exclusief BTW 

   d. Vanaf 200 werknemers € 3.000,- exclusief BTW 

      

 

 

F Ondernemingsraadpakket 

 

 Het SNPI kan de Ondernemingsraad van uw organisatie informeren over financiële 
 participatie en de OR bijstaan als adviseur als uw onderneming een participatieplan 
 invoert. Het SNPI kan plannen evalueren en toetsen aan andere bestaande plannen.  
 
 Het SNPI biedt u de volgende diensten aan:  

1. Informatiebijeenkomst c.q. workshop OR  
2. Toetsen werknemersparticipatieplan 
3. Onafhankelijk advies over werknemersplan organisatie (inclusief verslag) 
4. OR adviseren over of assisteren in de overleggen met de directie/MT 
 

 

 

Kosten Ondernemingsraadpakket 

€ 2000,- exclusief BTW 
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3. Deelactiviteiten van het SNPI 

 
De deelactiviteiten zoals hieronder vermeld geschieden op offertebasis. 

 
1. Bestuursfunctie STAK vervullen 
2. Administreren Certificaten 
3. Coördinatie van overige activiteiten      

 
 

4. Contactgegevens St. Nederlands Participatie Instituut 

 

St. Nederlands Participatie Instituut (SNPI) 
Goeman Borgesiuslaan 77 
Postbus 9769 
3506 GT UTRECHT 
Telefoon 030 – 75 31 462 
 
Contactpersonen Advisering: 
 

 

Drs. Pascale Nieuwland-Jansen,  
Adviseur  
Telefoon 06-508 38 237 

  

 

mr. Patricia Schröder,  
Juridisch Adviseur 
Telefoon 06-294 79 580 

    
   
    

 

 

 

 

 

 


