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Voorwoord

Van adviseurs tot accountmanagers, van ingenieurs tot binnenhuisarchitecten, van projectleiders tot websitebouwers,
veel professionals zullen offertes moeten opstellen om opdrachten te verwerven en omzet te maken. En velen worstelen ermee om hun doortimmerde, sublieme aanpak van het
probleem bij hun prospect helder op papier te krijgen. En
het ook nog overtuigend en juridisch adequaat te doen. Voor
hen is dit boekje geschreven.
Ik heb in de trainingen die ik over dit onderwerp heb gegeven aardig wat offertes voorbij zien komen. En veel cursisten met gerichte feedback en praktische tips kunnen helpen
met hun worsteling. Anderzijds verschaften zij mij inzichten in het proces van het opstellen van een offerte, van hun
brainstorm over oplossingen tot hun zoektocht naar passen5
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de structuren en zinnen. Die inzichten hebben me geholpen
bij het schrijven van dit boekje.
Ook dit boekje had ik niet kunnen schrijven zonder de support van een aantal mensen. Hen wil ik daarom zeer bedanken. Voor alles het thuisfront dat me de gelegenheid gaf dit
project af te ronden. Dank gaat ook uit naar De Fabriek in
Deventer: wat een geweldige werkplek! Met name dank ik
mr. Lesley Broos voor zijn feedback op het hoofdstuk over
de juridische aspecten van de offerte. En heel veel dank ook
voor Marloes van Beersum van Uitgeverij Boom Nelissen
voor haar geduld en zachte dwang.
Marc Draijer
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1

De offerte:
méér dan een prijsopgave

Eenmanszaak of multinational, elke onderneming heeft als
doel geld te verdienen. Daarvoor moeten klanten worden geworven en opdrachten worden binnengehaald. In dat proces
van opdrachten verwerven vormt het opstellen van een offerte veelal een onvermijdelijk stap.
In de offerte moet je kortweg duidelijk maken wat je
voor je potentiële opdrachtgever of prospect gaat doen, voor
welk bedrag en onder welke voorwaarden. Op basis daarvan
maakt je prospect een afweging of hij wel of niet met je in
zee gaat. De offerte wordt ook wel een prijsopgave genoemd.
Maar een offerte is meer dan dat. Uiteraard is de prijs van
je aanbod een heel belangrijk aspect in de afweging die je
11
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potentiële opdrachtgever maakt, maar aanbieders die alleen
‘even een prijsopgave doen’, gaan eraan voorbij dat je offerte
jouw prospect het vertrouwen moet geven dat hij met jou of
jouw bedrijf krijgt wat hij wil. Het liefst tegen een aantrekkelijke prijs. Met andere woorden, je offerte moet je potentiële opdrachtgever ervan overtuigen dat jij of jouw bedrijf op
een efficiënte wijze de gewenste situatie kan helpen creëren
binnen een gestelde termijn en tegen aanvaardbare kosten.
Alleen dan heb je gerede kans dat de opdrachtverstrekker jou
het werk zal gunnen.
Gunnen, ook zo’n aspect. De offerte volgt immers in veel
gevallen op een gesprek of zelfs een reeks gesprekken. In
die gesprekken heb je informatie gegeven en verworven, en
wellicht heb je al meegedacht over oplossingsrichtingen. Je
prospect heeft een indruk van je gekregen en zal die laten
meewegen in zijn besluit om al dan niet met je in zee te gaan.
Het benadrukt het belang om een goede ‘klik’ tot stand te
brengen in het acquisitietraject/-gesprek. Aspecten als jouw
voorbereiding, authenticiteit, goede luistervaardigheden en
uiteraard expertise spelen daarin een belangrijke rol. Anderzijds heb ook jij kennis verworven over wie de prospect is
en wat hij belangrijk vindt, en over de hele context van de
opdracht. Door dat soort informatie in je offerte te verwerken, het gesprek als het ware door te laten klinken in je tekst,
vergroot je de gunfactor.
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o f f e r t e : m é é r d a n e e n p r i j s o p g av e 

Kortom, de offerte is een document dat moet overtuigen, dat
vertrouwen moet creëren en dat, als schakel in een heel acquisitietraject, de band die met je prospect is ontstaan in de
voorbereidende gesprekken moet bevestigen. De vraag daarbij is dan natuurlijk: hoe krijg je dat voor elkaar?
Offerte, aanbesteding, tender, aanbieding, gunning …
Rondom het offertetraject zijn behoorlijk wat begrippen in gebruik, waarvan het niet altijd duidelijk is wat ze
van elkaar onderscheidt. Sommige begrippen betreffen
de inkoopkant. Een aanbesteding wordt gedaan door de
opdrachtgevende partij en behelst het hele proces van
opstellen van een offerteaanvraag tot en met de uiteindelijke opdrachttoekenning of gunning. Het uit Amerika
overgewaaide begrip tender is feitelijk het hetzelfde als
een aanbesteding. In de (Angelsaksische) praktijk wordt
tender echter steeds vaker gebruikt als synoniem van offerte. De offerte komt van de aanbiedende partij die inschrijft op een aanbesteding. Synoniemen van offerte zijn
aanbieding en voorstel. De termen prijsopgave of plan van
aanpak worden ook wel gebruikt. Eigenlijk zijn dat onderdelen van een offerte en dus geen synoniemen ervoor.
De ontvangende partij van de offerte wordt in dit boekje
aangeduid met klant, prospect of (potentiële) opdrachtgever.
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