
WHITEPAPER 
Sales voor technische  

ontwerp- en adviesbureaus

8 TIPS & TRICS 
voor meer klanten, 

hogere omzet
Over vertrouwen,

leads en conversie!



ACHT PRAKTISCHE TIPS&TRICS DIE DE  
CONTINUÏTEIT VAN UW BUREAU 

 VERLENGEN EN DE KANS OP GROEI VERGROTEN. 
ONDERNEMEN WORDT WEER LEUK.

Een aantal succesfactoren in sales passeert de revue:

Nieuwe tijden zijn aangebroken in de bouw, de economie lijkt aan te trekken, het lage btw tarief voor 
woningen is weer verlengd. Kortom: de hoogste tijd om uw sales-vaardigheden op te frissen en uw po-
sitie in de markt te versterken. Opdat u uw concurrenten voor blijft. Maar hoe komt u aan hoogwaardi-
ge leads en wat kunt u doen om een lead succesvol te converteren naar een opdracht? 
En: hoe zit het eigenlijk met de dynamiek van uw verkoopgesprekken en uw (hernieuwde) zakelijke 
zelfvertrouwen?
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NEEM DE TIJD OM 
DIE BEKENDE UIT UW 
NETWERK TE BELLEN 
EN TE VRAGEN EEN 
GOED WOORDJE 
VOOR U TE DOEN BIJ 
EEN BELANGRIJKE 
PROSPECT!

Aandacht en tijd

Geef redenen 
voor rechtvaardiging

Twijfel nooit

Vind hoogwaardige leads

Vraag en luister

De kracht van  
een aanbeveling

Durf uw prijs te vragen

De allerlekkerste koek 
is die van u!

MAAK TIJD VOOR SALES
Het laagst hangende fruit in uw verkoopstrategie: maak tijd in 
uw agenda voor leads, sales en nabellen. ‘Ik ben te druk om 
georganiseerd te zijn’ is ook in uw verkoopstrategie geen motto 
voor succes. De waan van de dag duurt precies een dag. Het 
spotten van een mooie opdracht of kans en daar gericht aan-
dacht aan schenken kan jarenlang werk opleveren. Aan u de 
keus. 

Als u als eigenaar de sales ‘erbij doet’ terwijl het niet uw kern-
competentie is, maak dan  een vaste plek in uw agenda vrij voor 
reflectie, leads en verkoop! U zult zien dat zowel het aantal als 
de effectiviteit van uw salesgesprekken toeneemt.
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SALES VRAAGT OM 
ZELFVERTROUWEN 
EN EEN POSITIEVE 
GRONDHOUDING. 
ER IS GEEN RUIMTE 
VOOR SCHAAMTE  
OF EEN ‘LAAT-MAAR- 
ZITTEN-MENTALITEIT’.

TWIJFEL NOOIT 
AAN UW TOEGEVOEGDE WAARDE
U heeft een ontwerp- en adviesbureau met kennis en ervaring die 
van grote waarde zijn voor opdrachtgevers. Technische innovaties 
volgen elkaar in hoog tempo op, de wettelijke voorschriften zijn 
complex. Kortom: wat u brengt heeft waarde. De winst die u in de 
voorbereiding van de bouw met een scherp PvE, bestek en tekenin-
gen kunt realiseren voor uw opdrachtgevers is enorm. 

Vergeet niet dat wat u doet voor uw prospects veelal ingewikkelde 
materie betreft. Daardoor is het zeer relevant en waardevol om uit 
te besteden - ook al zijn bepaalde onderdelen van uw dagelijkse 
oplossingen, adviezen en creativiteit voor uzelf wellicht gesneden 
koek. Uw advies draagt  bij aan het succes van hun projecten! Daar-
om kunt u met trots netwerken, op mensen afstappen en tijd nemen 
voor een goed gesprek. 
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GEEF REDENEN VOOR RECHTVAARDIGING 
U kent zelf de aantrekkingskracht van merken. Hoeveel geld bent 
u bereid uit te geven aan een bepaalde auto, fiets of computer 
vanwege het merk? Merken zijn als geen ander in staat aankoopbe-
slissingen ‘te rechtvaardigen’. Dit geldt net zo goed in de zakelijke 
markt. Hoe krachtig is de belofte van uw merk?

Tijdens een kennismakingsgesprek of het offertetraject is het vooral 
van belang dat u genoeg redenen geeft die de keuze voor uw  
bureau rechtvaardigen. Wat is de belofte van uw merk, wat straalt 
uw merk uit, bent u een merk? Denk daarom na over het DNA van 
uw bureau en uw echte onderscheidend vermogen. 

DE INVESTERING IN 
DE BOUW VAN EEN 
MERK VERTAALT 
ZICH DUBBEL EN 
DWARS TERUG TIJ-
DENS DE SALES.  
EEN MERK GEEFT 
VERTROUWEN.
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VIND HOOGWAARDIGE LEADS
Hoe komt u aan uw prospects? Laat u de continuïteit en groei van
uw bureau aan het toeval over of neemt u de regie over uw succes-
kansen? 
Zorg dat u aangesloten bent bij de juiste netwerken: online en offline. 
Maak uzelf zichtbaar. U kunt ook allianties sluiten met andere partijen 
in het bouwproces en zoeken naar nieuwe creatieve samenwerkings-
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vormen. En de USP’s van uw rol in het bouw- of ontwikkelproces 
herdefiniëren door zich bijvoorbeeld in een keten aan elkaar te 
verbinden. 
Ook kunt u zorgen dat u met online tools dagelijks inzicht heeft  
in projecten van prospects die op zoek zijn naar een ontwerp- en 
adviesbureau als het uwe. Een voorbeeld hiervan leest u in het  
nawoord van dit whitepaper.

ONDERNEMERSCHAP 
VERGT CREATIVITEIT: 
OOK BIJ HET VINDEN 
VAN LEADS.

VRAAG EN LUISTER
U kunt vele tientallen redenen geven waarom een opdrachtgever 
voor uw bureau zou moeten kiezen: bijvoorbeeld de kwaliteit, er-
varing en creativiteit van uw mensen. Maar, zoals u weet draait het 
in een verkoopgesprek meer om de opdrachtgever dan om u. Niks 
nieuws. Toch is het altijd moeilijk om meer te luisteren dan te pra-
ten. Dus: stel open vragen en hou uw mond! 

Laat uw prospect praten, zo geeft hij aan waar hij antwoord op 
zoekt. Moedig dat aan, het is een simpel gegeven dat mensen zich 
goed voelen als er naar hen geluisterd wordt. Logisch: het wekt 
vertrouwen en biedt de prospect uitzicht op een leverancier die 
doordrongen is van de essentie van de opdracht.
Zodra de kennisoverdracht naar u heeft plaatsgevonden, kunt u  
subtiel uw ‘wat, wanneer, waarom precies’ overbrengen, de recht-
vaardiging voor de keuze van uw bureau.

OPDRACHTGEVERS 
ZIJN GEÏNTERES-
SEERD IN WAT U 
PRECIES VOOR HEN 
KUNT BETEKENEN.
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NEEM AANBEVELINGEN OP IN UW COMMUNICATIE-
MIDDELEN. PR BEDRIJVEN IS ‘BE GOOD AND TELL IT’.

DE KRACHT VAN AANBEVELINGEN!
Nog een laaghangend-fruit tip: de beste reclame is de waardering 
van een tevreden klant. Maakt u tijd voor het vragen van aanbeve-
lingen aan uw bestaande opdrachtgevers? Waardoor u bovendien 
weer een contactmoment heeft met uw eerdere opdrachtgever 
hetgeen op zich weer tot een vervolgopdracht kan leiden. 

De beste warme aanbeveling is die van een opdrachtgever die 
concreet kan maken wat uw bureau heeft bijgedragen aan het 
succes: de omvang van de besparing, inkorting van de looptijd van 
een project of bijvoorbeeld het percentage reductie in faalkosten. 

DURF UW PRIJS TE VRAGEN 
Van iets wat duurder is, wordt de waarde meestal hoger ingeschat: 
een kostbare wijn is nu eenmaal lekkerder dan een goedkope. Con-
curreer niet per se op prijs maar durf uw eigen prijs te vragen en leg 
uit waar die op gebaseerd is: kwaliteit, garantie, service. Maak het 
concreet.

Voor veel ondernemers in de bouw, heeft de crisis er diep ingehakt. 
U herkent wellicht het patroon van de laatste jaren dat prospects 
veel offertes aanvragen en dat prijzen onder grote druk staan. Nu 
de economie aantrekt is het tijd om (weer) te vragen wat uw dien-
sten werkelijk waard zijn. Zo verhoogt u uw omzet bij een gelijkblij-
vende workload!

U WERKT TOCH OOK 
VEEL LIEVER VOOR 
EEN OPDRACHTGE-
VER DIE UW WERK 
OP WAARDE WEET 
TE SCHATTEN?
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VIND UW EIGEN ‘KOEK’ DE ALLERLEKKERSTE!
Het is on-Nederlands om u lovend uit te laten, vooral over uzelf. 
Vergeet niet dat ú degene bent die precies weet hoe u met uw  
vakkennis en creativiteit winst kunt behalen voor klanten in het 
bouwproces. 
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https://www.youtube.com/watch?v=E6jrtMrWlaU


Deze Whitepaper wordt u  
aangeboden door en is een uitgave 
van Bouwberichten.
We hopen dat u er inspiratie uit haalt. 
Het is onze missie om ondernemers in 
de bouw te verbinden en ondersteu-
nen met actuele informatie.  
Heeft u suggesties voor ons? We 
vernemen ze graag!

BOUWBERICHTEN IS EEN ACTUELE,  
COMPLETE DATABASE
Bouwberichten is een online data-
base waarin u de nieuwste bouw-
projecten vindt, in alle fases van het 
bouwproces: van voorlopig planfase 
tot aanneemstadium. De projecten 
zijn voorzien van zeer gedetailleerde 
informatie als bouwsom, bouwsoort, 
specificaties, ligging en de contact-
gegevens van de betrokken markt-
partijen. Door een koppeling met 
Google en het Cobouwarchief ziet u 
bovendien in één oogopslag wat er 
door o.a. Cobouw geschreven is over 
de partijen.

De uitgebreide selectiemogelijkheden 
geven u inzicht in nieuwe projec-
ten die op uw lijf zijn geschreven of 
marktpartijen waar u nog geen zaken 
mee doet. Het geeft u nieuwe kan-
sen, ondernemen wordt weer leuk!

Wilt u meer informatie over de online 
database van Bouwberichten en de 
mogelijkheden voor uw bedrijf? 
Bekijk onze website:  
www.bouwberichten.nl 
of neem contact met ons op  
via 070 - 30 46 742 of  
bouwberichten@bimmedia.nl.

PROSPECTDAG BOUWBERICHTEN 
Wilt u het meeste uit Bouwberichten 
halen? Regelmatig organiseren we 
workshops voor mensen die geïnte-
resseerd zijn in het optimaal gebrui-
ken van de leads uit Bouwberichten. 
Blijft u op de hoogte van de volgen-
de prospectdag en stuur een mailtje 
naar: bouwberichten@bimmedia.nl.

Niemand van buiten uw bureau (of misschien zelfs binnen uw  
bureau) kan zo goed uw meerwaarde uitdrukken als uzelf. Doe  
dat dan ook. In een gesprek, maar ook in de marketing, PR en  
communicatie. U blijft natuurlijk ver weg van dikdoenerij en van 
valse bescheidenheid!

ALS U UW EIGEN 
KOEKJE AL NIET HET 
ALLERLEKKERSTE 
VINDT, WAAROM 
ZOU EEN OPDRACHT- 
GEVER DAN  
TOEHAPPEN? 

VERANTWOORDING
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