SalesTAALent laat je winnen

Maak van iedere offerte
een opdracht
TEKST KRISTEL BEERLING FOTOGRAFIE PETER VAN MIERLO

Van iedere offerte, aanbesteding of tender een opdracht maken? Met haar expertise in sales en
sprankelende enthousiasme is dat precies wat Natasja Hoogenboom voor jouw bedrijf realiseert.
Ze begeleidt offertetrajecten, waardoor het scoringspercentage fors toeneemt.

Kost het schrijven van offertes, aanbestedingen of ten-

ervaring met het binnenhalen van grotere klanten:

ders je veel tijd of levert het je niet op wat je hoopte?

gemeentes, logistieke bedrijven, Schiphol. Ook bij gro-

Een heldere, vakkundige blik doet wonderen. “Ik help

te bedrijven is, ondanks de procedure, een persoonlijke

dienstverlenende bedrijven van iedere offerte een

relatie belangrijk.”

opdracht te maken,” vertelt Natasja, eigenaar van
complexe offertetrajecten, zoals tenders en aanbestedin-

Begeleiding en training inschrijven
op aanbestedingen

gen. Deze week schrijf ik bijvoorbeeld voor mijn klant

“Veel mensen weten bij een tender of aanbesteding niet

CSU de offerteteksten voor hun inschrijving op een aan-

waar ze moeten beginnen of zien er enorm tegenop. Ik

besteding van een grote onderwijsinstelling. Daarnaast

help ze door ze te begeleiden tijdens het traject of door

coördineer ik nu bij een welzijnsorganisatie het tender-

ze te trainen. Zo ligt er uiteindelijk een heldere offerte

traject voor jongerenwerk.”

die voldoet aan de wensen en eisen van de opdracht-

SalesTAALent. “Daarbij houd ik me vooral bezig met

Persoonlijke benadering
van sales
“Mijn ouders hadden allebei een eigen zaak. Ik ben
opgegroeid in een ondernemersgezin. Bij ons aan tafel
waren omzet en commercie dus geen enge woorden!”
lacht Natasja. Met ruim 20 jaar saleservaring weet ze
ondertussen wat potentiële opdrachtgevers belangrijk
vinden in offertes. “De laatste tien jaar heb ik vooral
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gever. Een offerte die uitstraalt dat je er zin in hebt. Want
verkopen doe je vanuit je hart, ook op papier!”. �

VERKOPEN

In 5 stappen naar een winnende
aanbesteding
Succesvol inschrijven op een aanbesteding? Doorloop dan minimaal de volgende
stappen. Hulp nodig? Natasja helpt je
graag bij (delen van) dit traject.
1. Schat je kansen in
Voldoe je aan alle eisen? Heb je vergelijkbare klanten en ervaring op dit gebied?
Ben jij dé specialist? Kun je de opdracht
aan?
2. Bepaal je inschrijfstrategie
Hoe onderscheid jij je van de concurrent?
Ga je voor prijs of kwaliteit? Met wie ga je
samenwerken?
3. Stel vragen
Grijp de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen altijd aan. Open en positief
verwoorde vragen helpen bovendien mee
aan het opbouwen van je relatie met de
nieuwe klant.
4. Hou je aan de procedure
Zorg dat je aan alle eisen voldoet qua omzet, referenties en ondertekende documenten. Volg nauwgezet de procedure en
lever je inschrijving altijd ruim op tijd in!
5. Schrijf klantgericht
Houd het doel van de klant in je achterhoofd. Beantwoord alle vragen in de volgorde waarin ze zijn gesteld. Gebruik daarbij bijvoorbeeld heldere tussenkoppen:
een beoordelaar is een koppensneller!
Zorg voor een mooi opgemaakt document.
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