Samen
Sterk!

Word onderdeel van de Talentpool!
23-10-2020

Hallo coaching talent,

fijn dat je ons gevonden hebt!
We willen impact maken en bijdragen aan een betere en mooiere wereld. We kleuren
buiten de lijntjes. Innoveren. Bouwen. Vernieuwen. En altijd voorop blijven lopen in het
rondmaken van de verbetercyclus om écht en impact te maken. Wij hebben super mooie
en slimme software, zetten organisaties en teams in hun kracht. We verbeteren vanuit
verbinding, vertrouwen en veiligheid, maar altijd vanuit doelmatigheid en gericht op
aantoonbare resultaten!
We leven in bijzondere tijden en daarom willen wij graag met Talenten zoals jij,
krachten bundelen voor de sectoren zorg, educatie en dienstverlening. Want 1 boom in
een veld vangt wat wind, maar een bos bomen vangt veel meer! Dit is in onze ogen een
pure win-win!
Samen staan we sterk!
Met enthousiate groeten,
Inge Proost
Inge@Rate.nl

Genoeg vis in de zee,
wij delen ze graag!

Dit biedt de Rate.nl Talentpool:
Rate.nl is een organisatie met ruim 9 jaar track record in continu
verbeteren. Wij zijn een ISO en NEN gecertificeerde organisatie met
kantoor op de leukste en coolste plek van Rotterdam! Wij hebben een
super leuk team met marketing power, grote emaildatabases, UX
designers, email en google specialisten om gezamenlijke proposities
online te boosten. Dat willen wij allemaal inzetten om samen met
jou een sterk en stevig bos bomen laten groeien en vooral te bloeien.
We bieden jou:
• Een sterk online profiel op Rate.nl/TalentPool met jouw
specialisatie(s);
• Jij bent direct gekoppeld aan proposities van Rate.nl ( met wel
64.000 unieke bezoekers per maand!);

• Stralende profielfoto via een professionele photo shoot
• 3-4 keer per jaar organiseren wij gezellige en inspirerende
kennissessies met en voor top coaches;
• Leuke mede coach collega’s met een tof Slack
Communicatie kanaal om vragen, kennis en ervaringen
mee te delen of gezamenlijk opdrachten te doen.
• Jouw blogs gaan mee in de online marketing
nieuwsbriefcampagnes naar wel >50.000 emailadressen
• Je krijgt een gratis Rate.nl abonnement om jezelf naar een
hoger niveau te tillen;
• Start een klant uit jouw netwerk met het Rate.nl
verbeterplatform? Dan delen wij 10%!

écht anders

Dat valt op!
Een groen bos bomen zal niet snel opvallen. Een oranje bos wel! Oranje, de combi van
rood en geel, staat verandering, vernieuwing en inspiratie, doelmatigheid en resultaat.
Vanuit die gedachte staat Rate.nl voor gegarandeerde verbeteringen. Geen verbetering =
geld terug! Dit realiseren we doordat wij beschikking hebben over cultuur- en ontwikkel
scans, waarmee we zien in welke fase een team of organisatie zich bevindt. Deze geeft inzicht in de slagingskans van een verbeter / cultuur of verandertraject. Na deze scan weet
je bij welke teams je het beste kan starten of juist niet. Vanaf hier start je met een bestaande of samen met jou te ontwikkelen ‘nul-meting’ gebaseerd op het doel of resultaten
van jouw workshops, trainingen of verandertraject. Tussentijds zet je o.b.v. jouw
aangereikte handvatten de Rate.nl App in. Hiermee ga je al hetgeen jij hebt geleerd,
verankeren en versterken bij de betreffende medewerkers en de organisatie.

Verbetering over tijd

Eenmalige coaching

Rate.nl
Coachingstraject
Jij hebt niet alleen een vinger aan de pols bij je deelnemers, je kan ook beter en sneller
schakelen met je opdrachtgever als dit nodig is.
Aan het einde van het traject sluiten we af met een ‘1 – meting’, waarmee je kan aantonen
dat verbeteringen gerealiseerd zijn.

Samen naar 1 miljoen
aantoonbare verbeteringen in 2025
Stel dat de opdracht een ‘open communicatie cultuur’ is? We starten
bijvoorbeeld eerst met een cultuur en ontwikkelingsscan om te toetsen of
er een voldoende slagingskans is. Op basis van je trainingen/coachsessies
sturen we deelnemers een ‘nul-meting’, met vragen als, “ik voel mij vrij
om mijn leidinggevende feedback of feedforward te geven’.
Wekelijks ontvangen de deelnemers automatisch een mailtje met
daarin de vraag welke nieuwe vaardigheden zijn hebben toegepast in
hun communicatie en of ze een voorbeeld kunnen noemen, en wat het
resultaat is. Bij de afsluiting van het trainingstraject vragen we dezelfde
vragen nogmaals.
1 + 1 wordt 3!

Dit doen wij samen met:

Jouw podium
SEO, of search engine optimization, is
de drijver van ons talentpool concept.
We kunnen nou eenmaal niet allemaal
even goed vindbaar zijn op het web. De
vuistregel: Content is king. Daarom moet
je als zelfstandig ondernemer van goeden
huize komen om tegen organisaties op te
boksen. Hierin zit dan ook de kracht van
ons concept; door krachten te bundelen
staan we sterker.

Direct zichtbaar
op de homepage

Vermeld bij onze
proposities

Eigen
Profiel en blogs

Niet goed? Geld terug!
Niet beter? Geld terug!

Duurzaam samenwerken
Wij geloven in een win-win situatie ‘but it takes two to tango’. Ook
geloven we dat een samenwerking moet groeien. Wij kunnen ook niet
beloven morgen al een opdracht voor je te hebben. Daarom vragen
we je ook geen torenhoge fees voor het uitgebreide waardevolle
mediapakket wat we je aanbieden. In plaats daarvan vragen we
je liever bij te dragen in het versterken van jouw eigen profiel en
gekoppelde proposities via het schrijven van minimaal 2 blogs over
jouw expertise en we verwachten je aanwezigheid bij de 3-4 gezellige
Talentpool kennismiddagen. Na 2 jaar snuffelen, gaan we samen de
balans opmaken. Vinden we elkaar nog steeds leuk, dan draag je ook
je steentje bij aan de online werving- en promotie campagnes door
een stukje marge af te dragen aan de pool.

• Jij hebt uitstekende vakkennis en een duidelijke
specialisatie; dit komt ook goed naar voren op jouw
profielpagina.
• Jij durft een verbetergarantie te geven; met het Rate
platform wordt dit meetbaar!
• Wij verwachten minimaal twee blogposts per jaar; meer
mag natuurlijk altijd!
• Om kwaliteit te blijven garanderen verwachten wij jouw
aanwezigheid bij onze halfjaarlijkse kennissessies
• Als wij opdracht voor je vinden is 30% van het tarief voor
Rate.nl
• Na twee jaar revalueren wij onze samenwerking

Doe je mee?

Schrijf je in!
Ben je na het lezen helemaal enthousiast én durf jij onze
‘niet beter? geld terug!’ garantie te geven?
Dan horen wij graag van jou het volgende:
•
•
•
•

Beschrijf kort je expertise
Binnen welke markten ben je actief?
Noem 3 referenten met contactpersonen.
Heb je boeken, blogs of artikelen geschreven?
Zo ja, welke...
Hoe lang werk je al zelfstandig?
Spreekt onze aanpak je aan?

•
•

Klik hier om te mailen!
Inge Proost
Inge@Rate.nl
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