Welkom bij.
Hét opdrachten- en
kennisnetwerk voor freelance
sales en marketing
professionals.

VOORWOORD.
Beste lezer,
Voor je heb je de introductiefolder van de
Sales Marketing Group (SMG). We vertellen
je graag wat de SMG inhoudt, waar we als
groep voor staan en welke voordelen we jou
kunnen bieden.
Ik zal me even aan je voorstellen. Mijn naam
is Dolf Kos en ik ben ondernemer in hart en
nieren. Tijdens mijn freelance werk voor
verschillende bedrijven, kwam ik in contact
met kundige, specialistische medewerkers.
Mensen die in loondienst werken, maar
eigenlijk de stap naar zelfstandigheid wel
heel erg ambiëren, maar deze om wat voor
reden dan ook nog niet hebben durven
zetten. Als ik in gesprek ga met deze
medewerkers blijkt vaak dat ze veel
aspecten van het ondernemerschap wel
zien zitten:
De vrijheid.
Zelf je tijd bepalen.
Verdienen wat je waard bent.
Zelf kiezen wat voor werk je doet.
Maar daarna ontstaat de grote onzekerheid:
Krijg ik wel voldoende inkomen?
Hoe kom ik aan opdrachtgevers?
Mis ik mijn collega’s?
Hoe moet ik mijn administratie regelen?

Ben je geïnteresseerd en wil je meer
weten? Stuur me een bericht via LinkedIn
of per e-mail naar
dolf@salesmarketinggroup.nl. Dan maken
we kennis en drinken we een kop koffie.
Dolf Kos
Directeur en Oprichter Sales Marketing
Group
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Laten we
connecten op
LinkedIn!

Toen gingen de raderen draaien en begon
het concept van de SMG in mijn hoofd te
ontstaan. De bezwaren die mensen
hebben om níet te gaan ondernemen,
kun je namelijk heel goed verenigen als je
daaromheen een concept creëert waarbij
je er met en voor elkaar bent.
Je blijft zelfstandig, maar je treedt als één
groep naar buiten en je leert van elkaar en
elkaars specialiteiten. Zo is de SMG
ontstaan. Een groep waarin freelancers als
een krachtig team samenwerken, slim
ondernemen en van elkaar leren.
Bovendien kun je zo focussen op datgene
waar je écht goed in bent.

BELEID.
Sales Marketing Group is een kennis en opdrachten gedreven netwerk van ervaren,
specialistische freelancers op het gebied van (online) marketing, communicatie en
sales. Een netwerk dat van elkaar leert, kennis opdoet en denkt in mogelijkheden. Een
netwerk dat voor iedere marketing en sales uitdaging een passende oplossing biedt.
Je bent én blijft zelfstandig, maar je bent onderdeel van een club enthousiaste en
gedreven ondernemers die elkaar inspireren en laten groeien.

De missie
Een sterk en persoonlijk netwerk van sales-, communicatie- en marketingprofessionals
creëren waarbij samenwerken, leren van elkaar en specialisaties centraal staan en
waarmee we als groep bedrijven, agencies en recruitmentbureaus een hoogwaardige
dienstverlening kunnen bieden.
Onze visie
De SMG wil jou als freelancer laten excelleren in datgene wat je leuk vindt om te doen.
Focus op je tienen en doe waar je écht goed in bent. We geloven dat je daardoor nóg beter
wordt in wat je doet. De SMG biedt freelancers de mogelijkheid om de voordelen van het
ondernemerschap te combineren met samenwerken met anderen, kennisdeling en
uitdagende opdrachten voor verschillende bedrijven.
Ambities
Onze ambities steken wij niet onder stoelen of banken. We zijn een ambitieuze
onderneming en willen het grootste partnernetwerk in de online branche worden. Niet
alleen voor onszelf, maar ook voor jou als marketing- communicatie en/of salesprofessional.
Bij de Sales Marketing Group (SMG) zijn we allemaal zelfstandig, maar in ons werk
handelen we wel volgens dezelfde kernwaarden:
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• We leveren kwaliteit
• We denken mee
• We zijn transparant
• We focussen op de klant
• We houden van ons werk
• We denken in mogelijkheden

FOCUS
OP JE
TIENEN!
DOLF KOS - OPRICHTER SMG

FINANCIËN.
De kosten
Bij de SMG zijn we transparant over de financiële afhandeling. Jouw bijdrages en
vergoedingen staan hieronder vermeld:
De maandelijkse bijdrage aan je opleidingsbudget.
De afdracht over je netto gewerkte uren per maand.
Een commerciële vergoeding voor als een andere partner je aandraagt voor de
opdracht die jij krijgt.
Een leuke vergoeding voor het aanbrengen van nieuwe partners.
Mogelijkheid tot een voorschot als je even geen nieuwe opdrachten hebt.

De maandelijkse bijdrage
Sluit je je aan bij SMG, dan vragen we je
om een maandelijkse bijdrage van € 100.Deze bijdrage zal door SMG worden
gereserveerd als opleidingsbudget voor
jou en komt na een half jaar vrij. Hiermee
kun je echter wel met terugwerkende
kracht voor dat kalenderjaar de kosten
voor je opleiding vergoed krijgen.
Afdracht per uur
Je draagt standaard 15% af aan de SMG
voor elk netto gewerkt uur. Naarmate je
meer uren hebt gewerkt, wordt de
afdracht per uur lager. Na 4.500 uur bij de
SMG daalt je bijdrage met 5% en na 7.500
uur nogmaals met 5%. Je wordt dus
beloond voor meer uren werken, maar ook
als je langer partner blijft bij de SMG.

De commerciële premie
Als freelancer ben je bezig met het
verkrijgen van nieuwe opdrachten.
Binnen de SMG word je niet alleen
beloond voor opdrachten die je zelf doet,
maar ook voor de opdrachten die je
doorspeelt aan een andere partner.
Degene die de opdracht binnenhaalt,
krijgt 10% van de netto omzet van die
betreffende opdracht. Zo krijg je
misschien zelf ook opdrachten
doorgespeeld van andere partners in het
netwerk of word je via het projectbureau
van de SMG gevraagd om een opdracht
te doen.

- Een expert uit het SMG netwerk -
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"Sinds mijn aansluiting bij SMG onderneem ik
beter en slimmer. Ik krijg veel goede tips en mijn
netwerk is flink gegroeid. Mijn zichtbaarheid op
LinkedIn is groter. Ik word daardoor veel vaker
benaderd door vakgenoten en recruiters. Dit doe
je uiteindelijk natuurlijk zelf, maar het is een
versneller. Het is echt een leuke club mensen die
elkaar helpen met hun kennis en het werven van
opdrachten. Ook het sparren is heel waardevol.
Zo blijf ik groeien. Maar het is vooral veel leuker
om samen te ondernemen"

FINANCIËN.
Nieuwe ondernemers aanbrengen
Breng je nieuwe ondernemers binnen bij
de SMG? Dan word je daarvoor beloond.
Je krijgt € 2,- per uur van de betreffende
ondernemer in zijn/haar eerste 24
maanden bij de SMG. Bovendien dragen
de uren van deze ondernemer ook bij
aan jouw totaal aantal gewerkte uren. Zo
zit je nóg sneller op die 4.500 uur.
Een maandelijks voorschot
Het financiële vangnet van de groep
zorgt ervoor dat het risico voor de
ondernemers tot een minimum beperkt
wordt. Heb je even geen opdrachten,
maar heb je wél geld nodig om je gezin
te onderhouden of je hypotheek te
betalen? Dan kun je ervoor kiezen om
een maandelijks voorschot op te nemen.
Dit voorschot is gemaximaliseerd op €
4.000,- per maand met een maximum
van € 12.000,-. Per kwartaal vindt een
omzet verrekening plaats. Dit is het
verschil tussen de gerealiseerde omzet,
bonussen en afdrachten minus
eventuele voorschotten. Het voorschot
geldt als een persoonlijke lening.
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“SUCCESVOLLE MENSEN SIGNALEREN
NIEUWE MOGELIJKHEDEN, DURVEN SNEL
MOEILIJKE BESLISSINGEN TE NEMEN
EN KOMEN ONMIDDELLIJK IN ACTIE.”

WERKWIJZE.
Bij de Sales Marketing Group combineer je het beste van twee werelden: aan de ene
kant ben je ondernemer en kun je genieten van de ultieme zelfstandigheid die je als
ZZP’er zo belangrijk vindt, en aan de andere kant biedt de SMG je een groot netwerk
aan gelijkgestemde professionals en klanten én word je maximaal ontzorgt op het
gebied van financiën en administratie.
Ondernemen met de SMG
De ondernemers binnen de SMG zijn, net
als jij, stuk voor stuk ervaren professionals
die hun sporen in het vakgebied
ruimschoots verdiend hebben. De
ondernemers zijn écht enthousiast over
hun vak en bieden een hoge kwaliteit.
Binnen de groep vinden we het namelijk
belangrijk dat iedereen doet waar hij of zij
goed in is én blij van wordt.
Je bent en blijft zelfstandig én zelf
verantwoordelijk voor het binnenhalen
van nieuwe opdrachten, maar kunt wel
opdrachten via het SMG netwerk krijgen.

Last but not least
Ook krijg je, als je je aansluit bij de SMG,
een review van je cv en LinkedIn profiel.
Hiermee zorgen we er samen voor dat je
personal branding goed op orde is.
Meer weten? Mail ons maar op:
info@salesmarketinggroup.nl

“Ik geloof heel erg in de kracht van zelfstandige
ondernemers en daar hecht ik ook veel waarde
aan. De vrijheid om zelf te bepalen wat je
verdient, waar je werkt en wanneer je dat doet, is
voor ondernemers zoals ik ontzettend belangrijk.
Door me aan te sluiten bij de SMG heb ik nog
steeds die vrijheid, maar heb ik óók de
mogelijkheid om te sparren met een collegaondernemer over een opdracht. Zo maak ik het
eindresultaat voor mijn opdrachtgever natuurlijk
alleen maar beter!”
- Een expert uit het SMG netwerk -
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Zo werkt de SMG
De Sales Marketing Group is een BV en
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Door een
partnerovereenkomst te tekenen, kun je
gebruik maken van alle voordelen die de
groep je biedt. En bevalt het niet? Dan kun
je de partnerovereenkomst na het eerste
jaar ontbinden en je eigen weg weer
vervolgen. We hanteren hierbij een
opzegtermijn van drie maanden.

Het projectbureau
Ons projectbureau regelt niet alleen de
facturatie van de maandelijkse bijdrage,
maar kan je ook veel werk uit handen
nemen. Via hen kun je bijvoorbeeld je
administratie laten verzorgen door
accountantskantoor Castelein & Basmaci.

TRAININGEN & ONTWIKKELING.
Mentor
Bij de SMG vind je nog veel meer
ondersteuning. Heb je bijvoorbeeld
moeite om zelfverzekerd over te komen
tijdens gesprekken met recruiters of
potentiële opdrachtgevers? We koppelen
je aan een andere ondernemer binnen
de groep die hier juist in uitblinkt en
samen kunnen jullie kijken hoe je jezelf
kunt verbeteren in dit soort commerciële
gesprekken. Zo krijg je een mentor die je
verder helpt.

Ons projectbureau organiseert
verschillende mogelijkheden waarop je je
kennis kan delen met de andere partners
of juist nieuwe dingen kunt leren.
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Trainingen en informatieavonden
We vinden het belangrijk om van elkaar te
leren en onszelf te blijven ontwikkelen.
Daarom organiseren we iedere maand
verschillende trainingen en
informatieavonden. We bieden trainingen
aan over verschillende specialismen, maar
ook algemenere informatieavonden over
bijvoorbeeld belastingaangifte doen of een
administratie bijhouden.
Lijkt het je leuk om mee te doen aan een
trainingssessie of heb je zelf een goed idee
voor een onderwerp? Neem even contact
op met ons projectbureau via
info@salesmarketinggroup.nl.

Andere ondersteuning
Maar bij de SMG vind je nog veel meer
ondersteuning. Heb je bijvoorbeeld
moeite om zelfverzekerd over te komen
in gesprekken met recruiters of
potentiële opdrachtgevers? We koppelen
je aan een andere ondernemer binnen
de groep die hier juist in uitblinkt en
samen kunnen jullie kijken hoe
je jezelf kunt verbeteren in dit soort
commerciële gesprekken. Zo verbeter je
niet alleen je online marketing skills,
maar ook algemenere vaardigheden
waar je altijd iets aan hebt.

“SAMEN KOMEN IS EEN BEGIN;
SAMEN BLIJVEN IS
VOORUITGANG; SAMENWERKEN
IS SUCCES.”

Representatie en uitjes
We zijn naast hard werken ook gek op leuke dingen samen ondernemen. Zo hebben
we regelmatig leuke events voor partners om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast
zorgen we er ook voor dat we de blije momenten met je delen. Een opdracht
binnengehaald? Niet alleen zullen we je overladen met complimenten, je krijgt ook nog
eens een presentje thuisgestuurd. Omdat we naast een partnernetwerk ook gewoon
leuke collega’s voor je willen zijn.
Samen plezier maken schept verbondenheid. We vinden het belangrijk dat onze
ondernemers met plezier werken en zich inzetten voor de groep.

We hopen dat je na het lezen van deze introductiefolder een goed beeld hebt van wat
Sales Marketing Group inhoudt en welke voordelen de groep jou kan bieden. We zijn
ook benieuwd naar wie jij bent en hoe jij jouw rol binnen de SMG ziet. Lijkt het je
interessant om deel te nemen aan de SMG? We spreken je graag.
Neem contact op met Shanice Justus op 06-36445595 of Dolf Kos op 06-37606750
Tot gauw.
Bekijk ook onze website op www.salesmarketinggroup.nl voor meer informatie.

Hét opdrachten- en kennisnetwerk
voor freelance sales en marketing
professionals.

