
Workshop 

‘overtuigende offertes schrijven’



Waardoor ben jij onder de indruk?



Hoe beslist jouw klant?



Zo bekijk ik offerteteksten: 3 niveaus

Macro:

1. Herkenning?

2. Krijgt de klant advies op maat?

3. Welke voordelen levert jouw dienst op?

Meso:

4. Structuur van de tekst handig en duidelijk?

Micro:

5. Foutloos? Zinsopbouw, woordkeuze, spelling en grammatica.



Een goed gesprek vooraf



Basis van een verkoopgesprek

Bepaal het koopmotief!

klant

product/dienst wens/angst



Welk klantmotief staat hier centraal?
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Welke vorm heeft de offerte? 

Er zijn grofweg drie mogelijkheden:

1. Brief + offerte + bijlagen: één geheel

2. Ingebonden offerte + brief 

3. Brief = offerte



De structuur voor je offertebrief

1. inleiding

2. klantvraag

3. jouw advies

4. tarieven en voorwaarden

5. slot



Aanhef

Welke aanhef gebruik jij?

• Beste + voornaam: informeel

• Beste mevrouw / meneer + achternaam: persoonlijk

• Geachte mevrouw / heer + achternaam: afstandelijk



1. Inleiding



1. Inleiding

De eerste plaats voor herkenning van de klant.

Tips:

• Gooi oude clichés eruit!

• Weergave van je verkoopgesprek.

• Bedenk wat je zou zeggen aan de telefoon en schrijf dat op.



De inleiding

Een inleiding bestaat uit drie onderdelen:

1. Het vorige contact:

Vorige week spraken wij elkaar bij u op kantoor.

2. De klantvraag in het kort:

U gaf aan interesse te hebben in ...

3. Het doel van je brief:

Graag doe ik u een voorstel in deze brief.



Onderscheidend zijn?

Schrijf een inleiding die opvalt!

1. Start met de klantvraag:

U wilt meer omzet. Daarom vroeg u mij gisteren om een offerte.

2. Start met een citaat van de klant:

“Snelheid en kwaliteit!” Dat is wat u aangaf tijdens ons gesprek.

3. Start met iets opmerkelijks. Iets wat je opgevallen is uit het gesprek.



Even tussendoor: dat of wat?

Dat verwijst terug naar een zelfstandig naamwoord:

• het bedrijf dat…

• het prettige gesprek dat…

Wat verwijst terug naar een zinsdeel of iets onbepaalds:

• Het regent vandaag, wat ik jammer vind.

• Dat is niet het enige, wat ik je kan aanbieden.



Weer terug naar de structuur 

De structuur van je offerte:

1. inleiding

2. klantvraag

3. jouw advies

4. tarieven en voorwaarden

5. slot



2. Klantvraag

• De alinea na je inleiding

• Zet de lezer centraal!



Tip 1: beschrijf koopmotief

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 geluisterd hebt

• De vraag achter de vraag beschrijven (wens/angst)



Tip 2: papegaai de klant



Tip 3: gebruik u-gerichte zinnen

U gaf aan …

Daarnaast wilt u …

... vertelde u mij.

Bovendien liet u weten …

Tot slot is … voor u belangrijk.



3. Jouw advies

Vertaal jouw product of dienst naar voordelen voor de klant.



Een klant koopt…

… geen verzekering, maar zekerheid

… geen BHV-opleiding, maar veiligheid

… geen meditatieworkshop, maar gezondheid

… geen acnébehandeling, maar zelfvertrouwen



Verleidelijke woorden

1. gemak: eenvoudig, simpel, comfortabel

2. zekerheid: vertrouwen, gegarandeerd, veilig

3. winst: besparen, voordeel, resultaat

4. status: exclusief, nieuw, trots

5. duurzaam: gezondheid, vitaal, gelukkig



4. Tarief en voorwaarden

• Er zijn geen wettelijke voorschriften

• Maak duidelijke afspraken



5. Het slot

• Mogelijkheid voor contact (telefoonnummer!).

• Vervolgactie



Taalgebruik in een offerte

Prettig taalgebruik:

• helder taalgebruik

• verzorgde spreektaal

• houd zinnen kort: één boodschap per zin

• vermijd hulpwerkwoorden

• wees persoonlijk: met u of je

• wissel ik, wij en bedrijfsnaam af

• gebruik af en toe opsommingen



Hulpwerkwoorden ‘wieden’!



Hulpwerkwoord worden

Worden: wie doet wat?

Deze inzichten worden verwerkt in de maandelijkse rapportage.

U verwerkt deze inzichten in de maandelijkse rapportage.

Wij verwerken deze inzichten de maandelijkse rapportage.

Daarom worden aan een geselecteerde groep medewerkers twee 

workshops gegeven.

Daarom geven wij een geselecteerde groep medewerkers twee workshops.



Hulpwerkwoord kunnen

Kunnen: alleen bij keuzes of opties

Door deze kwaliteitsborging in ons werkproces kunnen wij tijdig optreden bij 

onverhoopt kwaliteitsverlies.

Door deze kwaliteitsborging treden wij tijdig op bij onverhoopt 

kwaliteitsverlies.

U leest in de aanpak wat wij voor u kunnen betekenen.

U leest in de aanpak wat wij voor u doen.

U leest in de aanpak hoe wij de begeleiding doen.



Nog zo’n hulpwerkwoord: zullen

Zullen: weglaten!

Ik zal voor elke opdracht een urenverantwoording maken.

Ik maak voor elke opdracht een urenverantwoording.

Het thema zal zijn Halloween

Het thema is Halloween



Tot slot…

... gebruik de spellingchecker

... gebruik een ‘schrijfwijzer’

... laat je offerte altijd lezen door een collega

... breng de offerte bij voorkeur persoonlijk langs

... verstuur offertes per e-mail altijd in PDF

En…



Maak van iedere offerte een opdracht!



Succes met raken!


