De werkwijze van Ynbusiness
Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten
(Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân) en het Friese hoger en middelbaar
beroepsonderwijs, verbonden als programma in de stichting Innovatiepact Fryslân. Het voornaamste
doel van Ynbusiness is de ondernemer (hierna: de “Ondernemer(s)”) te ondersteunen bij de groei van
zijn of haar bedrijf.
De specialisten (hierna: de “Specialist(en)”) die verbonden zijn aan Ynbusiness ondersteunen de Ondernemers vanuit een innoverend en multidisciplinair perspectief. Zij kijken bijvoorbeeld met een
strategische, internationale en organisatorische bril naar het bedrijf van de Ondernemer, maar vergeten daarbij ook niet de commerciële, financiële en procesmatige kant van de organisatie. Wanneer
de Ondernemer een vraagstuk wil voorleggen of tegen de grenzen van zijn netwerk aanloopt, dan kan
de Ondernemer in contact worden gebracht met een onafhankelijke Specialist van Ynbusiness om
hierover te sparren. Er wordt voor gezorgd dat de Ondernemers na aanmelding worden gekoppeld
aan de Specialisten die het meest geschikt zijn om juist deze Ondernemers bij de groei van hun bedrijf
te ondersteunen.
Om de samenwerking tussen de Specialisten en de Ondernemers soepel en op betrouwbare wijze te
laten verlopen, heeft Ynbusiness een werkwijze opgesteld. Bij het opstellen van deze werkwijze is zowel rekening gehouden met de belangen van de Ondernemers als de belangen van de Specialisten.
De werkwijze wordt hieronder weergegeven.
1) De Specialisten en de Ondernemers die deelnemen aan het Ynbusiness programma spreken
met elkaar af dat zij altijd zullen handelen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2) De ondersteuning van de Specialisten wordt in beginsel door Ynbusiness kosteloos aangeboden aan de Ondernemers, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.
3) Deelname aan het Ynbusiness programma is beschikbaar voor Friese Ondernemers. In alle
gevallen staat het de Specialisten vrij te besluiten geen ondersteuning te bieden aan de Ondernemer.
4) De Specialisten en de Ondernemers spreken met elkaar af dat alle informatie die wordt gecreëerd of ontvangen tijdens de deelname aan het Ynbusiness programma als strikt vertrouwelijk zal worden behandeld. De Specialisten en de Ondernemer kunnen alleen samen afspreken om de vertrouwelijke informatie toch openbaar te maken.
5) Alle door de Ondernemer verstrekte vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de Ondernemer en alle intellectuele eigendomsrechten van deze vertrouwelijke informatie blijven bij
hem of haar berusten. Wanneer de ondersteuning van de Ondernemer om welke reden dan
ook eindigt, zullen de Specialisten op verzoek van de Ondernemer de vertrouwelijke informatie retourneren of vernietigen.

6) De Specialisten treden niet in dienst als werknemer of consultant bij de Ondernemer, tenzij
Ynbusiness hiervoor toestemming geeft.
7) De Specialisten hebben geen persoonlijk en/of financieel belang bij de informatie die zij krijgen van de Ondernemer. Zij zullen geen investeringen, in welke vorm dan ook, doen in het
bedrijf van de Ondernemer. Ook zullen zij geen andere financiële betrekkingen aangaan met
de Ondernemer. Daarnaast zullen de Specialisten nooit hun status bij Ynbusiness gebruiken
om zichzelf op welke wijze dan ook te bevoordelen.
8) De Specialisten zullen voordat zij de Ondernemer gaan ondersteunen elke bekende belangenverstrengeling aangeven. In geval van belangenverstrengeling kan er na overleg met de betrokken Ondernemers en Specialisten voor worden gekozen om de betreffende Ondernemer
wel of niet te ondersteunen.
9) De Specialisten verstrekken geen aanbevelingen, taxaties of andere informatie aan geïnteresseerde investeerders met betrekking tot de aankoop of verkoop van (onderdelen van) het bedrijf, producten of diensten van de Ondernemer.
10) De Specialisten doen hun uiterste best om de Ondernemer te ondersteunen. Zij handelen
naar eer en geweten en gaan niet over één nacht ijs. Ynbusiness en haar Specialisten zijn
echter niet aansprakelijk tegenover de Ondernemer voor de resultaten dan wel adviezen die
voortvloeien uit de ondersteuning die wordt verleend aan de Ondernemer.
11) De Specialisten gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van de Ondernemer en handelen
volgens het privacy statement dat op de website van Ynbusiness te vinden is.
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