Samenwerkingsvoorstel
[SUPERFREELANCER] & [BEDRIJF X]

Hallo [ONTVANGER],
Bij deze mijn voorstel voor [DIENSTEN] voor [BEDRIJF X]. Ik heb een aantal kansen
geïnventariseerd die ik graag deel. Dit zijn de grootste kansen die ik zie:
1. KANS 1. Schrijf in 2-3 zinnen uit wat de kans omvat en wat de impact zal zijn.
2. KANS 2. Schrijf in 2-3 zinnen uit wat de kans omvat en wat de impact zal zijn.
3. KANS 3. Schrijf in 2-3 zinnen uit wat de kans omvat en wat de impact zal zijn.
Het belangrijkste zal zijn dat we eerst bespreken wat de ambities van [BEDRIJF X] zijn en hoe de
genoemde kansen daar aan gaan bijdragen.
Ik zie voldoende kansen en zou graag een gesprek plannen om mijn bevindingen te bespreken.

Groet,
[SUPERFREELANCER]
MAIL@MAIL.COM
06 123 123 12
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Onderwerp 1
Probleem: [BEDRIJF X] trekt steeds minder leads aan
Kopje dat het probleem belicht
Hier een tekst die uitlegt wat je hebt gezien dat beter kan. Leg de vinger op de zere plek. Vergroot
het probleem dat je tegenkomt, zodat de lezer ziet dat jij precies begrijpt wat er mis is.

Gebruik foto’s en screenshots van [BEDRIJF X] en licht toe zoals hier
Leg vervolgens uit wat je als verbeterpunt ziet en hoe jij dit verbeterpunt in de praktijk gaat
brengen. Wees specifiek, gebruik cases, screenshots en quotes van mensen waar je dit eerder voor
hebt gedaan.

Kopje dat de het resultaat belicht
Het is mooi dat je een probleem ziet en de oplossing bedenkt, maar mensen willen Benefits, niet
Features lezen. Leg daarom hier uit wat de impact zal zijn van de oplossing die jij gaat uitvoeren
voor [BEDRIJF X].
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Probleem: Klanten blijven minder lang klant
Kopje dat het probleem belicht
Hier een tekst dat uitlegt wat je hebt gezien dat beter kan. Leg de vinger op de zere plek. Vergroot
het probleem dat je tegenkomt, zodat de lezer ziet dat jij precies begrijpt wat er mis is.

Gebruik foto’s en screenshots van [BEDRIJF X] en licht toe zoals hier
Leg vervolgens uit wat je als verbeterpunt ziet en hoe jij dit verbeterpunt in de praktijk gaat
brengen. Wees specifiek, gebruik cases, screenshots en quotes van mensen waar je dit eerder voor
hebt gedaan.

Kopje dat het resultaat belicht
Het is mooi dat je een probleem ziet en de oplossing bedenkt, maar mensen willen Benefits, niet
Features lezen. Leg daarom hier uit wat de impact zal zijn van de oplossing die jij gaat uitvoeren
voor [BEDRIJF X].

06 123 123 12 - mail@mail.com - KVK: 12345678 - BTW: NL12345678 - off. nr 2022-001

Probleem: De omzet daalt met 20%
Kopje dat het probleem belicht
Hier een tekst dat uitlegt wat je hebt gezien dat beter kan. Leg de vinger op de zere plek. Vergroot
het probleem dat je tegenkomt, zodat de lezer ziet dat jij precies begrijpt wat er mis is.

Gebruik foto’s en screenshots van [BEDRIJF X] en licht toe zoals hier
Leg vervolgens uit wat je als verbeterpunt ziet en hoe jij dit verbeterpunt in de praktijk gaat
brengen. Wees specifiek, gebruik cases, screenshots en quotes van mensen waar je dit eerder voor
hebt gedaan.

Kopje dat het resultaat belicht
Het is mooi dat je een probleem ziet en de oplossing bedenkt, maar mensen willen Benefits, niet
Features lezen. Leg daarom hier uit wat de impact zal zijn van de oplossing die jij gaat uitvoeren
voor [BEDRIJF X].
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Hoe gaan we te werk?
Leg hieronder met eigen afbeeldingen en kopjes je werkwijze uit.

Doelen
Eerst gaan we samen bepalen wat de doelen zijn
waarop we gaan focussen. We schrijven de doelen
uit in een prognose en bespreken de behaalde
cijfers elke maand en spiegelen op de prognose.

Inrichting van je werk
Leg uit hoe je te werk gaat in de uitvoering. Leg ook
uit hoe een doorlopende samenwerking er
eventueel uitziet.

Leg de specifieke diensten uit die je uitvoert
Hierboven leg je (wellicht - maak het je eigen) jouw
werkwijze uit. Ga vervolgens specifiek uitleggen
wat je gaat per facet van je werk. Houd het lekker
kort, zodat mensen je werkwijze kunnen scannen.

Optimalisatie
Gaat het om een samenwerking voor lange termijn,
leg dan uit hoe je de resultaten analyseert, hoe je
rapporteert en hoe je continu voor progressie zorgt.
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Over [SUPERFREELANCER]
Ik ben [SUPERFREELANCER]. Hier leg je uit wie je bent en wat
je hebt gedaan dat je gekwalificeerd maakt om de job te
kunnen uitvoeren.
Leg vervolgens uit waar je focus op ligt en wat je professionele
interesses zijn.

Plaats hier quotes van mensen met wie je hebt samengewerkt. Heb je al recommendations op Linkedin,
plak ze dan hier - Jan Jansma, directeur Bedrijf Y
Plaats hier quotes van mensen met wie je hebt samengewerkt. Heb je al recommendations op Linkedin,
plak ze dan hier - Jan Jansma, directeur Bedrijf Y
Plaats hier quotes van mensen met wie je hebt samengewerkt. Heb je al recommendations op Linkedin,
plak ze dan hier - Jan Jansma, directeur Bedrijf Y
Plaats hier quotes van mensen met wie je hebt samengewerkt. Heb je al recommendations op Linkedin,
plak ze dan hier - Jan Jansma, directeur Bedrijf Y

Enkele bedrijven waar ik voor heb gewerkt:
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Investering
Uren per maand

Investering

10

€ 1.000

20

€ 1.900

30

€ 2.700

40

€ 3.500

40+

Voorstel op maat

Naar verwachting zal drie maanden lang 20 uur per maand worden gemaakt. Zijn meer uren per
maand nodig, vraag ik vooraf toestemming. Na elke maand volgt de factuur van de gemaakte uren.
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Opdrachtbevestiging
Als u akkoord gaat met dit voorstel dan kunt u deze ondertekend retour sturen naar:
mail@mail.com.

Duur overeenkomst
Deze overeenkomst gaat in na akkoord van opdrachtgever. De startdatum is in overleg. De
opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met een maand opzegtermijn te ontbinden bij het
niet naar tevredenheid presteren van de opdrachtnemer. Deze overeenkomst is schriftelijk op te
zeggen door zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden
De bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. De betalingsverplichting van de
opdrachtgever gaat in op de dag dat deze overeenkomst tot stand komt. Elke maand ontvangt u
achteraf een factuur voor de werkzaamheden als PDF-document toegevoegd aan een e-mail. Voor
de facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen vanaf factuurdatum.
Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn deze overeenkomst voor haar organisatie te mogen
tekenen. Ondergetekende verklaart tevens de voorwaarden gesteld bij deze overeenkomst, de
algemene voorwaarden en eventuele bijlagen in zijn geheel te aanvaarden.

Namens: ............................................

Namens: [SUPERFREELANCER]

Datum:

Datum:

Naam:
Functie:
Plaats:

Plaats:

Ondertekening:

Ondertekening:
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Algemene voorwaarden [SUPERFREELANCER]
Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [1231231231]
Artikel 1. Definities en algemeen
Plak hier je algemene voorwaarden

06 123 123 12 - mail@mail.com - KVK: 12345678 - BTW: NL12345678 - off. nr 2022-001

