
Partnership Regisseur, november 2020 

Dit overzicht dient ter indicatie om u een beeld te geven van de dienstverlening, doorlooptijden en kosten. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW en eventueel 

aanvullende kosten, zoals reiskosten. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam, inschrijving 76688186 en kunt u terugvinden op onze website of aanvragen via 

info@partnershipregisseur.nl. 

 

 
    

Opdrachtgever Partner 1 Partner 1 Partner 1 en partner 2 Partner 1 en partner 2 

Verwachte 
doorlooptijd 

2 weken 6-8 weken 4 tot 12 weken 2 weken 

Dienstverlening 
 

• Analyse van de organisatie van de 
opdrachtgever 

• Analyse van het waarom van het 
partnership 

• Vastleggen van de partnercriteria 

• Indicatie van de waarde van het 
partnership voor de potentiële 
partners 

• Zoeken naar de juiste partner 

• Analyse en shortlist potentiële 
partners 

• Benaderen potentiële partners 

• Introductie van de opdrachtgever 

• In gesprek met potentiële partners 

• Intentieverklaring partnership 
 

• Opstellen projectplan 

• Managen project 

• Kick-off partnership 

• Doorvoeren verbeteringen 
na Partner Check 

• Evaluatie met partner 1 

• Evaluatie met partner 2 

• Gesprek met beide 
partijen samen 

• Analyse aanpassingen 
 

Wat wordt er 
opgeleverd 

• Adviesrapport inclusief shortlist van 
potentiële partners 

• Afspraken met potentiële partners 

• Uitwerking gesprekken 

• Intentieverklaring partners 

• Rapportage bevindingen en 
aanbevelingen 

• Projectplan 

• Oplevering project 

• Rapportage bevindingen 
en aanbevelingen 

• Rapportage bevindingen 
en aanbevelingen 

Soort tarief Fixed fee Op basis van resultaat Uurtarief Fixed fee 

Prijs • € 1.850 

• Aanvullend werk € 120 per uur 
(werk dat redelijkerwijs niet tot de 
binnen de Partner Search 
beschreven werkzaamheden 
behoort). 

• Eerste partnergesprek: € 450 

• Vervolggesprekken: € 350 

• Intentieverklaring: € 750 

• Aanvullend werk € 120 per uur (werk 
dat redelijkerwijs niet tot de binnen 
Partner Match beschreven 
werkzaamheden behoort). 

• € 60 per partner • € 1.850 

 


