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Afdeling zakelijke dienstverlening:
Het team zakelijke dienstverlening krijgt 33% van de behaalde omzet. Met de 67% worden de
kosten van de stichting betaald. De accountmanager ontvang 23% commissie over
gefactureerde en betaalde omzet. De afdeling backoffice en financiën krijgen elk 5% van die
omzet (samen 33%). De personen in kwestie mogen zelf weten hoe ze het uitbetaald krijgen. Of
ze factureren het verdiende bedrag exclusief 21% btw als zzp-er, of we melden hen aan bij een
payrollbedrijf en krijgen ze het verdiende bedrag als bruto loon uitgekeerd. Als beide niet de
voorkeur geniet kan het bedrag ook gedoneerd worden aan een ander goed doel of stichting
Earth Matters zelf. Iedereen op de afdeling zakelijke dienstverlening (en ondersteuning) werkt
no-cure no-pay, er is geen basissalaris.

Vrijwilligers:
Indien de financiële situatie van de stichting het toelaat, ontvangen vrijwilligers een
onkostenvergoeding van € 5,- per dag, bij minimaal een dagdeel, met een maximum van
€ 63,44 per maand. Als de financiële situatie van de stichting zodanig groeit, dat we meer dan
een vrijwilligersvergoeding aan medewerkers zouden kunnen betalen doen we dat in de
constructie zoals beschreven bij de afdeling zakelijke dienstverlening (met ZZP-ers en
payrollers). Als dat gaat spelen wordt er vanuit het bestuur een kernteam beschreven die deze
vergoeding als eerste ten deel zal vallen. Het doel daarbij is in dat kernteam zoveel mogelijk
kennis en aansturing te borgen zodat de continuïteit van de stichting zo goed mogelijk geborgd
is.

Stagiairs:
Indien de financiële situatie van de stichting het toelaat, ontvangen staigiars een
onkostenvergoeding van € 5,- per dag, bij minimaal een dagdeel, met een maximum van
€ 63,44 per maand.

Werkgeverschap:
Stichting Earth Matters is niet voornemens werkgeverschap in de traditionele zin te gaan voeren.
Er zal gewerkt worden met de hierboven beschreven varianten van zzp-ers, payrollers,
vrijwilligers, stagiaires en werkgelegenheids- of andere trajecten.
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