
 
 
 
Spelregels inzake het Mee-maken van AI Platform 
 
Waarom AI Platform? 
Wij hebben het Appreciative Inquiry Platform in het leven geroepen om de kunst en kunde van het 
‘waarderend onderzoeken’ duurzaam te helpen verspreiden. Door het voor te leven, door het voor 
te doen in onze masterclasses, door het toe te passen in onze diensten, en door het over te 
dragen via onze leergang tot AI Practitioner. Daarenboven willen we als AI Platform een etalage 
bieden aan allen die dezelfde missie nastreven. Wij willen dat we allemaal kunnen Groeien in 
Waarderen. 
 
Wie is/zijn AI Platform? 

● AI Platform is een sociale onderneming zonder winstoogmerk, omdat een eventueel positief 
saldo wordt besteed aan een bijdrage aan de verspreiding van AI, en zonder 
verliesmogelijkheid, omdat gedane investeringen door de oprichters alleen ten laste worden 
gebracht als de onderneming dat kan dragen 

● AI Platform is een handelsnaam van HumanOrgBV, gevestigd te Den Haag aan de Nieuwe 
Parklaan 193C. Cees Hoogendijk is directeur/penvoerder. Gert Veenhoven is managing 
partner. 

● AI Platform is een ‘marktplaats’ voor aanbieders en afnemers van op AI gebaseerde 
producten en diensten 

● AI Platform is bovenal een ‘community’ van en met haar meemakers: professionals die op 
enigerlei wijze met hun kennis en kunde bijdragen aan het realiseren van AI producten en 
diensten. 

 
Leidende principes 
Waardevol de producten en diensten die via AI Platform worden geboden, weerspiegelen de 

kwaliteit en professionaliteit van de meemakers die ze leveren; de AI Platform 
Meemakers beschikken over adequate competenties als AI Practitioner dan wel 
als expert in het specifieke vakgebied 

Inclusief wat zoveel betekent als ‘verbonden met elkaar, maar niet exclusief’: elke 
meemaker is zo vrij als een vogel in het verspreiden van de eigen diensten 

Win-win de afnemers van de diensten krijgen waar voor hun investering (conform het 
gestelde in de desbetreffende leveringsvoorwaarden) en de meemakers krijgen 
een passende vergoeding voor hun inzet 

Transparant iedere meemaker en afnemer kan weten hoe we bij AI Platform zaken doen, door 
middel van het bekend maken van spelregels, leveringsvoorwaarden, 
privacyreglement en een transparantie (financiële) verantwoording 

 
 
 



 
Wederkerigheid 
Het ‘mee-maken’ van het AI Platform in al haar facetten kent diverse wederkerigheden. 
 

1. Materiële vergoeding voor het tot stand brengen en in stand houden van het AI Platform 
zelf 

○ ontwikkeling en beheer website - infrastructuur en content 
○ relaties leggen en onderhouden met de meemakers 
○ periodieke communicatie-activiteiten 
○ administratie en verantwoording 
○ uurvergoeding bedraagt €75, op basis van urenverantwoording, en alleen 

betaalbaar indien de inkomsten van AI Platform dat toestaan 
○ primair uitgevoerd door de directeur en de managing partner 

 
2. Immateriële wederkerigheid inzake promotie van AI meemakers 

○ het op AI-Platform vermelden van diensten en producten van of namens 
AI-professionals, als aanbod en/of in de kalender, is in zichzelf al promotie voor de 
betreffende AI-meemaker; als wederkerigheid levert de betreffende AI-meemaker 
per ‘plaatsing’ een relevant en gepast blogbericht aan dat in de blogsectie van AI 
Platform wordt gepubliceerd 

○ op die manier geniet de AI-meemaker tweemaal ‘promotie’ en heeft het AI-Platform 
tweemaal relevante content te tonen 
 

3. Materiële vergoeding voor leadgeneratie uit de AI Academy studiegids 
○ degene (wie dan ook) die ten behoeve van een een product of dienst van AI 

Academy een succesvolle lead aanreikt, ontvangt eenmalig 10% van de 
desbetreffende catalogus/opdrachtwaarde 
 

4. Vergoeding voor het meemaken van AI Academy diensten 
○ AI Platform ontvangt maximaal 10% van de catalogus/opdrachtwaarde, indien en 

voorzover de projectbegroting dat toestaat 
○ docent/trainer: €1500 per dag (inclusief reis/verblijf tenzij anders overeengekomen) 
○ kerndocentschap: €75 per uur 
○ master in een masterclass:  

i. ofwel €1.500, waarbij AI Platform en master in goed overleg overeenkomen 
bij welk aantal deelnemers de masterclass doorgaat 

ii. ofwel 70% van het totaal der deelnemersfee’s, waarbij AI Platform is 
gerechtigd de ondergrens van het aantal deelnemers te bepalen, en waarbij 
30% toekomt aan AI Platform 

iii. ofwel 50% van de netto opbrengst van de masterclass, waarbij master en AI 
Platform dus een gelijkelijk ondernemingsrisico aanvaarden 

○ communicatieve, logistieke en administratieve ondersteuning bij leergangen €75 per 
uur dan wel een vast overeengekomen tarief per deelnemer 
 

5. Vergoeding voor bemiddeling van diensten van AI-Platform meemakers 
○ als AI Platform een succesvolle lead aanreikt aan een meemaker van de op AI 

Platform vermelde diensten, dan ontvangt AI Platform eenmalig 10% van de 
desbetreffende initiële opdrachtwaarde. 



 
Aansprakelijkheid 
AI Platform plaatst de informatie van haar meemakers met de grootst mogelijk zorgvuldigheid en 
vraagt haar meemakers deze tevens op juistheid te controleren. Aan plaatsing van informatie op AI 
Platform kunnen noch AI Platform noch de betreffende meemakers rechten ontlenen, totdat er 
sprake is van feitelijke dienstverlening richting een opdrachtgever. In dat geval treden de 
wederkerigheidsregels in werking.  


