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Leestijd: 12 minuten 

E-PAPER 

Meer regie over je aanbiedingen in de 

Infra-sector. 
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Vergroot je kans op opdrachten 
Help je klanten een keuze voor jou te maken 

 

In de afgelopen 25 jaar als inkoper en tenderadviseur in de infra markt, valt het me op 

dat ‘nee’ zeggen tegen het maken van een aanbieding, die een bedrijf in potentie 

moet kunnen, nagenoeg niet voorkomt. Maar ga eens bij je zelf na hoeveel van jouw 

aanbiedingen uiteindelijk opdracht zijn geworden: 1 op 8, 9, 10?  

Dit geeft je toch te denken waar je mee bezig bent. Kun je veelvuldige afwijzing 

voorkomen? Dat is in het belang van je klant en je eigen organisatie. 

 

In dit stuk laat ik je zien dat je het niet telkens zover hoeft te laten komen. Op basis 

van mijn ervaring bij ruim 100 aanbestedingen, heb ik gezien dat je je klant kunt 

helpen om een beredeneerde keuze (voor jou) te maken en je een hoger 

scoringspercentage op opdrachten kunt behalen (en winstgevendere opdrachten 

kunt aannemen). 

 

Jouw situatie? 

Hoe selecteer jij de opdrachten waar je voor inschrijft? Je weet dat je de opdrachten 

in potentie kunt. De vorm waarin de vraag gesteld wordt, RAW, D&C, DBFM, RCC, 

BVP, Bouwteam, het maakt je niet uit. Wat er gerealiseerd moet worden evenmin. 

Dat betekent dat je veel inschrijvingen doet (want dan win je altijd wel wat?). 

 

Als er voldoende opdrachten in de markt zijn, kun je zelfs kiezen waarvoor je gaat. 

Als er onvoldoende opdrachten zijn, ga je overal voor. 
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Resultaat: je verliest meer inschrijvingen dan dat je wint en dat terwijl het maken van 

een aanbieding (veel) tijd en geld kost. 

Maar iedereen in jouw sector werkt ook zo, dus wat is er dan mis mee? 

 

Je hebt nu geen regie over de keuze die je klanten maken. En dus geen regie over de 

opdrachten die je krijgt. Als het keuzeproces van de klant ondoorgrondelijk of 

ondoorzichtig is, heb je een punt. Maar is dat zo? 

Bij het ontbreken van onderscheidende argumenten kunnen klanten vaak maar één 

ding doen, namelijk kiezen voor het enige onderscheidende element dat overblijft: 

dat element is de prijs. 

Jammer dus als je inspanning zich niet terugbetaalt in een opdracht. 

Jammer ook, omdat deze kosten weer terugverdiend moeten worden. 

Jammer, omdat het ook anders kan. 

En nu? 

Wordt het niet tijd, dat je zelf de regie over je kansen neemt? Je kunt zelf snel en zelfs 

al relatief vroeg in het aanbiedingsproces tot een inschatting van je kansen komen. Je 

moet jezelf daarvoor op gezette momenten een spiegel willen (laten) voorhouden. Dit 

doe je in mijn optiek op 3 momenten: 1) na een initiële verkenning en 

richtingsbepaling van de opdracht, 2) na het maken van een onderbouwde keuze over 

de aanpak en 3) voor het moment dat je de details van de aanbieding nog uit te 

werken hebt. Een proces met een toenemende inspanning, maar ook toegenomen 

zekerheid over je kans op succes. 

In deze E-paper licht ik het proces toe. Het gaat je helpen je klant van argumenten te 

voorzien om een juiste keuze (voor jou) te maken. 
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Guido Koreman 

Bedrijfskundige met een focus op het stroomlijnen van het inkoop- en verkoopproces 

bij en tussen organisaties waar samenwerking van belang is.  

 

In de afgelopen 27 jaar is het verbeteren van bedrijfsprocessen een rode draad in mijn 

werk geweest. Ik heb aan de wieg gestaan van de introductie en 

ontwikkeling van de Best Value Aanpak in Nederland, één van de 

methoden om op een efficiënte manier snel tot de kern en 

stroomlijning van een samenwerking te komen.  

15 jaar heb ik aan de inkoopkant van organisaties gewerkt, waarvan 

10 jaar als directeur inkoop in de bouwsector. De laatste 8 jaar heb 

ik voor 52 klanten aan het opstellen van 110 aanbiedingen 

meegewerkt. Met hen die ik volledig begeleid heb, heb ik succesvol ingeschreven op 

bijna 50% van de opdrachten. 

 

Wat is er (mogelijk bij jou) aan de hand 

Je bent te druk geweest 

Je durft geen ‘kleur te bekennen’ 

Je doet dingen die niet effectief zijn 

Door de bomen zien we allemaal het bos niet meer 
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1. Je bent te druk geweest.  

Wellicht heb je tal van aanbiedingen onder handen die de deur uit moeten. Er is altijd 

wel iemand in de organisatie die vindt dat inschrijven moet. Al die aanbiedingen 

vragen tijd en kwaliteit. Maar helaas gaat het één vaak ten koste van het ander. Vaak 

gehoorde argumenten waarom er ‘gewoon’ aangeboden moet worden: 

 

“Als je het kan, altijd aanbieden, want je weet nooit hoe het verder loopt.” 

“Bij een bestaande klant, kunnen we het niet maken om niet aan te bieden.” 

“Aan de overkant van de straat wil ik de machines van de concullega niet zien.” 

“Met de verwachte wijzigingen en meerwerk wordt het interessant.” 

 
Het gevolg van deze werkwijze is dat je veel aanbiedingen maakt en blijft verliezen. 

Hiermee blijf je bovendien een mix van winstgevende en niet winstgevende projecten 

aannemen. De marges blijven zoals ze zijn (laag voor de meesten). In een 

teruglopende markt zorgt deze werkwijze voor verder teruglopende winsten, 

waardoor ‘fouten’ ook niet meer gecompenseerd kunnen worden. 

 

2. Je durft geen ‘kleur te bekennen’ 

Het verkrijgen en succesvol uitvoeren van een opdracht vraagt om samenwerking 

tussen klant en leverancier. Daarvoor moet je durven laten zien wie je bent en durven 

uitkomen voor wat je vindt. Dit vinden we doorgaans eng en doen we dus niet graag. 

En al helemaal niet vroeg in het aanbiedingsproces. We “schrijven de klant liever naar 

de mond”. We blijven bij de aanbieding liever verhalen over “vele tinten grijs”, want 

dat voelt veilig, dan dat we kleur bekennen. 

Het gevolg van deze werkwijze is dat de klant niet weet op basis waarvan hij tot een 

keuze kan komen. En jij blijft veel aanbiedingen verliezen, niet exact wetende waarom. 
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3. Je doet dingen die niet effectief zijn 

Misschien dat één van de volgende handelswijze (wel eens) voor jou werkt:  

Stunten met de prijs 
 

Je aanbieding ‘opblazen’ 
 (Meer bieden voor dezelfde prijs) 

 

Een ‘relatie’ met je klant aanknopen om zo van de voorkeuren op de hoogte te 

komen en daar jouw voordeel mee te doen 
(Marktbijeenkomsten bezoeken, naar de “schouw” gaan, vragen stellen, 1 op 1 contact aanvragen, etc.) 

 

Voorziene meerwerk niet meenemen in de initiële aanbieding 
 

En wat is het effect? Heb je hiermee de regie over het verkrijgen van een opdracht 

meer naar je toe kunnen trekken? Heb je hierdoor aantoonbaar meer werk 

aangenomen? En was het ook lucratief? 

 

4. Door de bomen zien we allemaal het bos niet meer. 

Een ‘fout’ die zowel klant als leverancier in de aanbiedingsfase maken, is dat ze graag 

over de inhoud van de opdracht praten. Sterker nog, veel klanten sturen heel veel 

‘inhoud’ mee bij hun uitvragen. Hierdoor raak je vroegtijdig al bedolven onder de 

details, die je niet voldoende kunt verwerken en plaatsen. 

De opdrachtgevers hebben moeite om, uit de deels door henzelf gecreëerde 

overvloed aan gevraagde informatie, tot een keuze voor een aanbieder te komen.  

Als jij niet goed aangeeft waarmee jij het verschil voor hen gaat maken, moeten ze 

dat zelf zien uit te vinden (met alle risico’s voor jou van dien). 
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Wat kan je (anders) doen 

Stop meer tijd in minder aanbiedingen 

Beken kleur met je visie 

Geef bewijs 

 

Als je geen idee hebt hoe je het verschil voor je klant kunt maken, kun je beter 

besluiten niet aan te bieden. Doe je dat wel, dan is het gevolg dat je veel 

aanbiedingen blijft verliezen en blijf je staan waar je altijd stond. 

 
1. Stop meer tijd in minder opdrachten.  

Niet “meer” inschrijven of voor een (te) lage prijs. Niet ‘slaafs’ beloven wat de klant 

wil horen. Huur ook niet zomaar externen in. Dit alles leidt op korte termijn tot hoge 

kosten en af en toe een opdracht.  

 

Manage je slagingskans op het binnenhalen (en succesvol uitvoeren) van een 

opdracht, door achtereenvolgens, 1) meer tijd en dus kwaliteit te stoppen in het 

bedenken van een visie, 2) het uitdenken van een daarbij passende project-specifieke 

aanpak, 3) het vinden van bewijs voor die aanpak en de prestaties van je bedrijf daarin 

en 4) tussentijds die opdrachten laten vallen, waar het je niet lukt om bovenstaand te 

doen.  

Het resultaat is dat je beter hebt nagedacht over de uitvoering van de opdracht 

waarop je inschrijft. Hierdoor ga je ook minder variatie tegenkomen in de uitvoering. 

 

Je gaat op minder opdrachten inschrijven, maar meer inschrijvingen winnen. 
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2. Beken kleur met je visie. 

Je zult met de billen bloot moeten en laten zien waar jij voor staat. Je moet 

uitleggen en bewijzen waarom “jouw kleur” zo goed is voor het probleem van de 

klant. Hiermee help je je klant de verschillen tussen de aanbieders te benoemen (en 

te kiezen voor jou).  Juist door kleur te bekennen, weet de klant waar hij voor kiest 

(of niet voor kiest) 

Eng?                            Zeker! 

Je gaat namelijk laten zien ‘wat jij ergens van vindt en waar jij voor staat’. Daarin kun 

je verkeerde keuzes maken en daar moet je ook vrede mee hebben. 

Het opstellen van een project-specifieke visie is één van de activiteiten waarvan ik in 

de afgelopen jaren gezien heb dat deze een groot verschil maakt in “nodeloos 

energie stoppen in iets” of “vanaf het begin een goede kans hebben om te winnen”. 

Een dergelijke visie is het resultaat van een 360o benadering van de vraag van de klant 

en jouw antwoord op de invulling van hun behoefte.  

Voor 10 projecten ontwikkel je dus 10 visies. Dat geeft een prachtig kleurenpallet. 

 

3. Geef bewijs.  

Wat (bijna) alle aanbieders nalaten te doen en waar je vandaag mee kunt beginnen: 

• Bewijs dat je ook kunt wat je zegt te doen. Dat doe je aan de hand van je 

bedrijfsprestaties (KPI’s), referenties, het aanhalen van openbare bronnen, 

erkenningen in de vorm van prijzen, etc.  

• Toon aan wat de effecten zijn van je aanpak. Je maakt expliciet een vertaling 

voor de klant van het effect van je handelen naar zijn doelstellingen en legt uit 

wat de voordelen van jouw aanpak zijn. Daarmee leg je een verband tussen de 

noodzaak van je handelen en de oplossing die je aanbiedt. 

Dat alles geeft de klant meer houvast en zekerheid en daar is hij naar op zoek. 
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Mogelijk resultaat van je acties 

• Minder aanbiedingen geheel uitwerken en ca. 50% winnen 

• 5 maal beter voorbereid zijn op de uitvoering en 75% minder onverwachte 

voorvallen, omdat de opdracht goed doordacht is 

• Betrokken en samenwerkend projectteam 

• Afgebakende verantwoordelijkheden 

• Winstgevende(re) opdrachten 

 

Wellicht denk je na het lezen, ‘waarin is dit nu zo anders?’, of ‘soms win je iets en soms 

verlies je iets, dat is het leven’ en ‘zo doen we het grotendeels al, dus waarom en 

waarin gaat dit dan werken?’ Valide vragen.  

Daarom zet ik in het vervolg van deze paper mijn aanpak uiteen en licht ik toe hoe ik 

tot bovenstaande constateringen en aanbevelingen gekomen ben. 

 

Mijn aanpak 

Waarom zijn bijna 30 van de 60 aanbestedingen, die ik in de periode van 2013 tot 2019 

volledig begeleid heb, gewonnen? Klanten die mij zijdelings betrokken wonnen iets 

meer dan 10 van de 40 aanbestedingen, 10 projecten leidden niet tot een aanbieding. 

Uit die ervaring heb ik het volgende opgehaald: 

• Bijna altijd zijn aanbieders zoekende naar de beweegredenen van de klant, om 

vandaaruit een aanzet voor de aanbieding te doen. Niet altijd zijn hun eigen 

capaciteiten daarin leidend.  
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• Tendermanagers gaan ervoor, maar de deelnemers hebben niet altijd tijd, zin 

of prioriteit voor de genoemde uitdaging (zelfs niet als hoger management dat 

wel vindt moeten) 

• Verbale en non-verbale negatieve signalen uit het team komen niet of erg laat 

door en leiden niet zondermeer tot het stoppen van het aanbiedingsproces. 

• Bij het schudden aan de spreekwoordelijke boom blijven er maar appels 

uitvallen. Het opstellen van de aanbieding is een (soms blijvende) zoektocht 

naar de juiste invulling van de opdracht. Dit resulteert in een symptomatisch 

aanpak en net zo’n invulling van aspecten van de uitdaging. Teamleden 

overzien daardoor tegen het eind van de aanbiedingsfase nog niet alle facetten 

en dat toont zich in de aanbieding.  

• Soms is er vanaf de start iemand met een heldere kijk op zaken en een idee 

over de beste invulling voor de opdracht. Dit resulteert in een helder visuele 

verbeelding en dito uitwerking van een aanpak. Vaker is dit alles niet het geval. 

• Geloof van de aanbieder in eigen kunnen, maar gebrek aan hard bewijs. Dit 

resulteert in een aanbieding met verhalende en veel “belovende teksten”. Al 

dan niet project-specifiek geschreven geven ze de klant geen zekerheid en dus 

geen houvast voor het maken van een onderbouwde keuze. 

• Het is onduidelijk wat de teamleden aan elkaar hebben. Zeker als de teams 

groter worden en er externe partners aangehaakt zijn. Achteraf kent succes 

vele vaders, maar falen slechts één. 

 

Van hieruit heb ik nagedacht welke zaken aan te wijzen zijn, die bepalend zijn om 

succes te behalen. Die factoren heb ik in mijn VARR-benadering verwerkt. Deze zet ik 

hieronder uiteen.  
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VARR: Visie, Aanpak, Rapport, Resultaat 

Het belangrijkste is het hebben van een goede visie. Een visie geeft vleugels aan het 

team en de uitwerking van een project-specifieke aanpak. Een dergelijke aanpak laat 

zich goed concreet maken in de mate waarin die door de organisatie waar gemaakt 

kan worden en bijdraagt aan de doelstelling van de klant. Kritische zelfreflectie 

voorkomt nodeloze inspanning en versterkt het ‘doordenken’ van de aanbieding. 

 

 

3 fasen: Visie, Aanpak, Rapport 

1 “stoplicht-moment” na elke fase 

1 realistische aanbieding als eindresultaat 

 

N.B. Als aansturing nodig is, past bij deze benadering een “stuurwerkgroep” (dus niet 

slechts stuurgroep) met eventuele deelwerkgroepen heel goed. De leden van de 

stuurwerkgroep zijn voorzitter van de deelwerkgroepen en daarmee de ‘inbrengers’ 

van expertise ter afstemming in de stuurwerkgroep. Hiermee voorkom je dat de 

werkgroepen te groot worden en kan reflectie goed plaats vinden. 
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• De eerste slag is een daalder waard”, luidt het spreekwoord en dat geldt ook 

hier. We beginnen met het lezen van de uitvraag, het samenstellen van een 

team en het verkennen van de uitdaging en mogelijkheden om daar invulling 

aan te geven. Als er nog geen visie is, hanteer ik de werkvorm “MOOKERÓ” 

om te komen tot een visie voor de opdracht. 

Door middel van opdrachtkaarten verkennen we met het team 

achtereenvolgens ‘de Mensen die het gaan doen’, ‘de Opdracht’, ‘de 

Organisatie’, ‘de Klant’, de “Environment (omgeving)’ en ‘de Risico’s’ die je 

kunnen weerhouden succesvol te zijn.  

 

• Na een investering van 0,1 tot 2 werkdagen (ca.10% van de totale tijd) heb je 

een toegewijd en kundig team staan met een visie op de opdracht. 

 
• Binnen 1 dag tot 1 maand na de start kun je het eerste ‘stoplicht’ moment 

hebben en met een bepaalde zekerheid overzien of het zinvol is om verder te 

gaan. 
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• Deze fase begint met het schetsen van de grove lijnen van de aanpak en 

uitwerking van een eerste aanbiedingsconcept. 

 

• Je zoekt naar bewijs om je klant aan te tonen dat: 

1. wat jij gaat doen nut heeft voor het behalen van de klantdoelstellingen, 

2. je kunt waarmaken wat je zegt te gaan doen. 

 

• Op basis van dit concept doe je met je team een volledigheidscheck om vast 

te stellen of je alle facetten van de opdracht in beeld en doordacht hebt. 

Je herhaalt deze drie stappen tot je tevreden bent.  

 

•  Na 1 week tot 2 maanden heb je de beste “aanvliegroute” voor de opdracht 

bepaald en kun je je tweede stoplicht moment hebben om te besluiten of het 

zin heeft om door te gaan op de ingeslagen weg. 
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De derde fase staat in het teken van het vervolmaken van de uitwerking van de 

aanbieding aan de klant. 

• De stukken uit fase 2 worden uitgewerkt naar hun definitieve vorm. De 

schriftelijke stukken wordt geredigeerd en er wordt notitie gemaakt van 

ontbrekende data en onderbouwing. 

 

• Op basis van de huidige status heb je een stoplicht moment om te bepalen of 

het zinvol is om de aanbieding te vervolmaken door alle ‘tekortkomingen’ als 

bv. bewijslast, onderbouwing, structuur, lay-out, etc. aan te vullen. Ook de 

definitieve prijsstelling wordt hierin meegenomen. 

 

• Binnen 2 weken tot 6 maanden voer je de eindredactie en vul je de 

onderbouwing en bewijs voor een onderscheidende aanbieding aan. 

 

• Je kunt nu besluiten of je een realistische aanbieding aan je klant gaat doen. 

Een aanbieding die aan je klant onderbouwt hoe hij hiermee geholpen is en 

bewijst dat jij het kunt waarmaken.  

Een proces van toenemende inspanning, toenemende zekerheid en 
toenemende kans op succes 
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Voor wie is deze werkwijze geschikt 

Voor mensen en bedrijven werkzaam in de Infra-sector die: 

• zich kritisch durven te laten benaderen; 

• hun (on)mogelijkheden (willen leren) inzien; 

• doelgericht werken en resultaat willen behalen; 

• streven naar een succesvolle samenwerking met hun klant; 

• ook maar niet slechts insteken op het aanbieden van de laagste prijs; 

• het anders durven te doen en zich onderscheidend willen presenteren. 

 

Wat kan je doen? 

Blijf in ieder geval niet langer een mix van winstgevende en niet winstgevende 

projecten aannemen. Hierdoor blijven je marges op het huidige niveau. Stop tijd en 

moeite in aanbiedingen waarvan je zeker weet dat ze je succes kunnen opleveren. 

 

Bij het betaalde voetbal is de “Video Assistent Referee” (VAR) een paar ‘extra ogen’ 

op het veld dat met de scheidsrechter ‘meekijkt’. Het proces dat ik “VARR” noem, 

helpt jou door mee te (laten) kijken met jouw aanbiedingsproces. 

 

Ben je al bezig met het maken van een aanbieding, dan kan je kijken wat je vanuit de 

VARR-benadering nog kunt doen om meer zekerheid over je win-kans te krijgen. Wat 

je in ieder geval kunt doen is je (tussentijdse) aanbiedingsstuk aan een buitenstaander 

van je project voorleggen. Een ‘non-expert’ kan jou namelijk heel goed van reflectie 

dienen op je logica van jouw aanbieding en hoe zaken overkomen.  
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Ik kan die buitenstaander voor je zijn, maar evengoed is het je partner thuis (als de 

vertrouwelijkheid en complexiteit dat toelaat) of de collega in het kantoor naast je. 

 

Wil je meer inhoudelijk weten over hoe je de win-kans voor een projectaanbieding 

kan vergroten, stuur me dan een mail of maak een afspraak. 

Afhankelijk van de door jou aangegeven behoefte kan ik je uitleggen waarom ik 

welke stappen in het proces neem. 

Ook kunnen we de “MOOKERÓ”-slag, waarmee ik tot de ontwikkeling van een visie 

kom, bespreken of hoe je het ‘stoplicht’ moment inkleedt.  

We gaan in ieder geval altijd kijken wat jouw project of organisatie nodig heeft.  

 

Jouw scoringspercentage beïnvloedt ook mijn score 

Mooi om daar samen werk van te maken 

 

Succes. 
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