
Workshop inschrijven op aanbestedingen



Training vandaag.

1. Structuur van je tekst

2. Klant centraal zetten

3. Helder taalgebruik

4. SMART schrijven



1. Structuur.

1. Volgorde

2. Alinea’s

3. Opsommingen

4. Koptitels

5. Opmaak



1. Volgorde: beantwoord alle vragen



2. Alinea

Wat staat er in een alinea?

•uniek thema of onderwerp

•begin met de kernboodschap

•onderbouw vervolgens: toelichting en voorbeeld

• sluit af met klantvoordeel



Alinea.

Richtlijnen:

•minimaal 3 zinnen

•maximaal 15 zinnen

•ongeveer 4 alinea’s per pagina 



3. Opsommingen

Voordelen van opsommingen:

• in weinig woorden veel zeggen

• automatisch netjes uitgelijnd

•houdt het geheel erg overzichtelijk



4. Gebruik aantrekkelijke koptitels



Aantrekkelijke kopjes.

• kernachtige omschrijving (een of twee woorden)

• een vraag (volledige zin)

• een stelling (een volledige zin)

• een deel van een zin…

… die op de volgende regel verdergaat.



Aantrekkelijke kopjes.

•Verplaats je in de lezer

• Samenvatting van de alinea

•Welk klantvoordeel?

•Welk probleem los je op?



5. Opmaak: kleur en afbeeldingen

• links uitlijnen 

•witregel om de 10 á 15 regels

• afbeeldingen zeggen meer dan 1000 woorden

• kleurgebruik: contrast tussen papier en letters

• ‘easy on the eyes’



2. Klant centraal.



Verdiep je eerst in de klant.

1. Doel van de aanbesteding

2. Planning (implementatie)

3. Gunningscriteria 

4. Programma van eisen

5. Referentie (kerncompetentie)



Hoe beslist jouw klant?



Koopmotief.

klant

product/dienst wens/angst



Welke wens of angst?



Begin je tekst met een inleiding.

Probleem - oplossing Doel - middel



Beschrijf klantvraag.

Dit doe je niet:

Een opstel schrijven over de klant

Dit doe je wel:

• Laten zien dat je de klant begrijpt

• Laten zien dat je ‘gelezen’ hebt

•De vraag achter de vraag beschrijven: wens/angst



Papegaai de klant.



Gebruik u-gerichte zinnen.

Schrijf vanuit de lezer:

U zoekt …

U gaf aan …

Daarnaast wilt u …

... vertelde u tijdens de schouwing.

Bovendien liet u weten …

Tot slot is … voor u belangrijk.



Lezer centraal 

•Minder wij

•Meer u

Bijvoorbeeld:

Ik stuur u = U ontvangt van mij



Klanten zijn gek op gaten!



Verleidelijke woorden.

1.gemak: eenvoudig, simpel, comfortabel, soepel

2.zekerheid: vertrouwen, garantie, veilig, verzekerd

3.winst: besparen, voordeel, lucratief, goedkoop

4.status: exclusief, vernieuwend, innovatief, bijzonder



3. Helder schrijven.

• verzorgde spreektaal

•wees persoonlijk

•wissel we en bedrijfsnaam af

•houd zinnen kort: één boodschap per zin

• vermijd hulpwerkwoorden



Hulpwerkwoorden?



Van passief naar actief.

Worden: wie doet wat wanneer?

De fout wordt gecorrigeerd. 

De cursiste corrigeert de fout.

De koeien worden gemolken. 

De boer melkt de koeien. 



Van passief naar actief.

Kunnen: alleen bij keuzes of opties

We kunnen de vloer reinigen. 

Specialisten reinigen de vloer. 

We kunnen de router installeren.

Onze monteur installeert de router.



Schrijven is schrappen.



“Sorry voor deze lange brief. 
Ik had geen tijd voor een korte“. 



Lees je tekst hardop: buiten adem?

Maximaal 20 woorden per zin. Liever 15.

•Beperk het aantal werkwoordvervoegingen in een zin.

•Voorkom synoniemen: zoals bijvoorbeeld.

•Weg met die bijwoorden: veel, heel, erg, wel.

• En:  zullen, om, ook, tevens, men, op het gebied van



Zet eens een punt i.p.v. een komma.

“Niet iedereen weet dat je hoofdzinnen niet zomaar 
binnen een zin achter elkaar mag plaatsen, er wordt 
gewoon een komma tussen gezet, zo denkt iedereen 
dat het gewoon één zin is, het zijn er eigenlijk vier”.



4. SMART



Waar is de zevende dwerg?



Waarom SMART?

•Controleerbaar

•Verifieerbaar



Wat betekenen de letters SMART?

Dat verschilt!

Specifiek 

Meetbaar 

Acceptabel Aanwijsbaar, Actiegericht

Realistisch Resultaat

Tijdgebonden



Specifiek.

Gebruik woorden met een concrete betekenis

Beperk:

• hulpwerkwoorden

• vaagtaal

• Engelse termen



Hulpwerkwoorden?



Hulpwerkwoorden.

Worden: wie doet wat wanneer?

Kunnen: wel of niet?

Gaan: wanneer?

Willen: wel of niet?

Zullen: weglaten



Hulpwerkwoorden.

• Ik zou helder en actief willen schrijven.

•Met ons product kunt u besparen, dat kan € 100,- per 
maand zijn.

•Na een alarmmelding wordt u gebeld.





Vaagtaal.

•Dubbele betekenis

Transparant: doorzichtig of helder van opzet?

Flexibel: buigzaam of variabel?

•Onduidelijk WIE: iemand, we, men

•Onduidelijk WAT: proberen, organiseren, plannen

•Vaktaal



Engelse termen.



Engelse termen.



Excuses om vaag te schrijven?

•Moeilijk klinkt interessant

•Vakjargon

• Zo heb ik het geleerd op school

•Geen tijd

•Onvoldoende informatie

•Bewust onduidelijk



Meetbaar.

•Kwantificeer: aantal, waarde, percentage

•Op welke wijze meten? (systeem, procedure, proces)

We hebben jarenlange ervaring bij vele bedrijven.

Voldoende begeleiding is belangrijk.

Bij grote calamiteiten zetten we extra medewerkers in.



Acceptabel.

Wanneer is je plan acceptabel?



Acceptabel.



Realistisch.

Wanneer is je plan realistisch?



(Im)possible.



Mensen zijn net pinguïns.



Tijd.

•Noem begin- en eindtijden, periode, duur 

•Vermijd vaagtaal: binnenkort, zo snel mogelijk, de 
eerste periode

Controle vindt structureel plaats

De afdeling schakelt snel

We zorgen binnen afzienbare tijd voor vervanging



Samenvattend SMART.

Specifiek : wie, wat, waar?

Meetbaar : hoeveel? welke methode?

Acceptabel : past het bij mijn doel?

Realistisch : is het haalbaar? gaat het lukken?

Tijdgebonden : wanneer? hoe lang?



Tip: bepaal eerst het doel.



Tips van inkopers.

• Verplaats je in de beoordelaars

• Beschrijf het doel  

• Geef aandacht aan ART:
Passend bij doel van de klant

Realistisch = eenduidig en haalbaar

Beschrijf wanneer je iets doet en het doel hebt behaald.

• Vermijd het werkwoord ‘kunnen’. 

• Schrijf chronologisch.

• En…



… “doe gewoon”.



Champagne

Wat deed jij anders?

Succes met schrijven!


