
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 tips voor kleinere 

bouwbedrijven 

In dit whitepaper vindt u praktische tips & tools om uw acquisitie- inspanningen naar een 

hoger plan te tillen. Met snellere technieken om naar projecten te zoeken. 



 

10 Acquisitietips & tools voor kleinere bouwbedrijven 

De projecten in de bouw liggen niet voor het oprapen. Daarom gaat u er actief 

naar op zoek. In dit whitepaper vindt u praktische tips & tools om uw acquisitie- 

inspanningen naar een hoger plan te tillen. Met snellere technieken om naar 

projecten te zoeken. Met een meer samenhangend verhaal naar de 

opdrachtgever toe. En met een presentatie die nog lang na de afspraak bij 

opdrachtgevers op het netvlies blijft staan.  

 

Tip 1: Ben gerust kieskeurig 

Het lijkt misschien een tegenstrijdige gedachte, maar in een tijd van schaarste kunt u best 

selectief zijn. Door duidelijke keuzes te maken op basis van uw passie en expertise komt u 

namelijk eerder in contact met opdrachtgevers die vanuit dezelfde visie denken en werken. 

En dat schept een band. Het principe is heel eenvoudig: wanneer opdrachtgevers zichzelf 

herkennen in uw projecten en propositie wordt u, te midden van alle andere aanbieders, de 

voor de hand liggende keuze. In een krappe markt is selectief zijn dus een goede eigenschap 

en relevantie nastreven een prima strategie. 

 

Tip 2: Bel (klant)gericht 

Hoe wordt u relevant voor uw opdrachtgevers? Of beter nog: hoe wordt u relevanter dan de 

rest? Door niet iedereen te benaderen. Natuurlijk, als u maar genoeg mensen spreekt, wordt 

de kans op een order groter. Maar als u iedereen benadert, zitten daar ook mensen tussen die 

geen baat hebben bij uw propositie. En dat onnodig storen past niet meer in deze tijd van 

‘ultraklantgericht denken en werken’. En daarbij: het is niet efficiënt.  

 

Tip 3: Zoek efficiënter naar leads 

Niet iedere opdrachtgever is relevant voor u. Maar ook niet elk project. Om uw prospects nog 

scherper in beeld te krijgen, begint u dus met een schifting. Zoekt u een project voor 

grootschalige nieuwbouw of richt u zich juist op kleinschalige herbouw? Waarmee hebt u de 

meeste ervaring en wat is uw ideale klus? Welk type opdrachtgever past in uw portfolio? Uw 

eigen netwerk is een waardevol uitgangspunt. Wilt u daarnaast een nieuwe klantenkring 

aanboren, dan is een leadgeneration platform voor de bouw een interessante tool. 

 

 

Tip 4: Doe uw aanbod op het juiste moment 

U wilt het ijzer smeden als het heet is. Dat betekent precies op het goede moment aan tafel 

zitten bij de opdrachtgever. U ziet wellicht dat uw collega’s het liefste aanschuiven op het 

moment van de aanbesteding. Maar aangezien de markt zich naar voren beweegt, is de 

architect voor u wellicht nóg interessanter. Als u in beeld weet te komen tussen het 

schetsontwerp en het definitief ontwerp in, heeft u een enorme voorsprong op de 



 

concurrentie. Dat betekent: netwerken. Maar ook, de juiste online tools inschakelen die u op 

de hoogte stellen van wanneer een project zich in de schetsontwerpfase bevindt.  

 

Tip 5: Ben relevant vanaf dag 1 

Het zorgvuldig selecteren van relevante projecten en leads is een prima voorbereiding. Stap 2 

wordt om aan opdrachtgevers duidelijk te maken dat u een relevante speler bent. Al in het 

prilste stadium. Hoe beter u dat aantoont, hoe groter de kans is dat u de juiste 

contactpersoon krijgt te spreken en uiteindelijk als beste aannemer uit de selectie komt. Of u 

nu contact maakt tijdens een netwerkborrel of uw telefoonteam koud laat bellen. Met een 

goed verhaal, dat zich in een paar minuten laat vertellen, is het veel makkelijker om over het 

voetlicht te krijgen dat u de geschikte partner bent. Maak dus werk van uw propositie! 

 

In de tips die nu volgen laten we zien hoe u een winnende propositie creëert, 

door zo dicht mogelijk bij uzelf te blijven. 

 

Tip 6: Fine-tune uw propositie - ‘Unique Selling Points’ 

Een relevant voorstel formuleren, dat begint met zelfkennis. Daar is niets zweverigs aan, het 

gaat erom dat u een link weet te leggen tussen uw eigen aanpak en de bouwprojecten van de 

opdrachtgever. U gaat dus op zoek naar een match. Komt u er niet helemaal uit, schakelt u 

dan een marketingcommunicatiebureau in dat met u meedenkt over uw bedrijfsidentiteit. 

Dat geeft een unieke kijk op uw eigen kwaliteiten ten opzichte van uw collega’s. En voorkomt 

dat u wordt afgewezen door loze kreten als ‘flexibel’, ‘allround’ en ‘efficiënt’. 

 

Tip 7: Zeg het met sprekende voorbeelden - ‘Show, Don’t Tell’ 

Wanneer uw toegevoegde waarde overduidelijk is, vergroot u uw kans om in contact te 

komen met een beslisser. Maar hier ligt ook meteen een valkuil. Want hoe omschrijft u 

zichzelf het best? Veelgebruikte termen als: ‘betrouwbaar’ en ‘betaalbaar’ zijn vaag en 

algemeen. En dus eigenlijk nietszeggend. Het werkt veel beter als u uw kwaliteiten illustreert, 

zoals de bekende saleskreet ‘Show, Don’t Tell’ aangeeft.  

 

Steekt u, net als uw opdrachtgever, veel tijd en energie in duurzaam bouwen? Vertel dan ook 

op welke manier. Bent u goed bekend met particuliere zelfbouwinitiatieven?  

 

 

Demonstreer die dan met een business case. Bent u ervaren in het transformeren van 

bestaande kantoorruimtes naar studentenhuisvesting? Gebruik dit praktijkvoorbeeld dan als 

staaltje van uw kunnen. En laat ook anderen getuigen van uw verdienstelijkheid. Met mooie 

referenties. En testimonials van tevreden klanten die een concrete boodschap vertellen. 

Zoals: http://www.bouwberichten.nl/testimonials  

 

  



 

Tip 8: Vergroot uw impact met sfeer en beeld – ‘Look & Feel’ 

Wanneer u een treffend voorbeeld aanhaalt, is het een aanrader om dit met beeld te 

illustreren. Maak bijvoorbeeld een fraai portfolio op internet of een apart katern voor deze 

klant. Zit uw kracht in herstel- & verbouwwerkzaamheden? Visualiseer deze projecten dan 

voor opdrachtgevers met verbouwingsplannen. En zorg dat ze hun ervaringen via 

verschillende media kunnen delen. Stuur bijvoorbeeld na het gesprek een link naar uw 

fotogalerij. En ga bij een afspraak nooit van huis zonder een portfolio, een laptop of een 

moodboard . Mensen zijn gevoelig voor beelden en sfeerimpressies. Vooral als die veel 

gemeenschappelijk hebben met hun eigen wensen en doelen. Beeldmateriaal is dus een must. 

Maar ben wel selectief en gebruik alleen die voorbeelden die uw affiniteit met de opdracht 

onderstrepen.  

 

Tip 9: Herhaal uw unieke boodschap  

Zodra u een elevatorpitch met USP’s hebt en genoeg ondersteunende voorbeelden, kunt u die 

gebruiken in al uw andere uitingen naar de buitenwereld. Of het nu een advertentie, 

telefoonscript, website of vakbeurs betreft. Een eenduidige identiteit scheelt een hoop 

denkwerk en maakt mensen binnen en buiten uw bedrijf bewust van uw bijzondere positie. 

Het geeft uw bedrijf een plek en een verhaal te midden van alle andere. En die kunt u al in het 

prilste contactstadium inzetten om opdrachtgevers ervan te overtuigen dat u een autoriteit 

bent in uw specialisme.  

 

Tip 10: Optimaliseer uw acquisitietraject 

Heeft u doelbewust gekozen voor de juiste klanten? Uw unieke verhaal opgesteld om ze vanaf 

het eerste moment te overtuigen van uw relevantie? En deze boodschap consequent via 

allerlei kanalen verspreid en herhaald? Dan is nu het moment aangebroken om met kleine 

aanpassingen het succes van uw hele acquisitietraject nog verder te vergroten. Wellicht kunt 

u uw unieke kwaliteiten nog nét wat beter over de bühne brengen. Of loont het om nóg 

specifieker te zijn in de klanten die u benadert. Of sneller hierin te zijn dan uw concurrent! 

Voor dat laatste hebben wij hieronder nog een tip voor u. 

Bouwberichten.nl 

Dit whitepaper wordt u aangeboden door Bouwberichten.nl. Het online platform voor het 

realiseren van meer omzet en een breder netwerk. 

Kijk voor de mogelijkheden van Bouwberichten.nl eens op www.bouwberichten.nl  

  

 


