
	

	

	

	

	

	

	

	 	

CASE STUDY 
Bid- en Tendermanagement 

Aanbesteden is verkopen op papier 

	

Victor Mendels: "Met een orderportefeuille van ruim 70 miljard euro per jaar is de overheid een 

aantrekkelijke klant voor het bedrijfsleven. Toch hebben veel bedrijven moeite met het winnen van 

ingewikkelde en kostbare (Europese) aanbestedingen en/of een RFP. Wie onbekend is met de 

regels, ziet al snel op tegen de procedure. De basisprincipes van het aanbesteden (objectief 

beoordelen, niemand bevoordelen en transparant handelen) zijn ook de principes van het 

professioneel inkopen. Ondanks dat er geen aanbestedingsplicht in de private sector is, zie je dat 

bijvoorbeeld banken, en andere grote organisaties, vergelijkbare procedures hanteren." 

 

 

Managementsamenvatting 

Om succesvol in te schrijven op overheidsopdrachten en/of 
Request for Proposal (RFP) is de juiste schrijftool onmisbaar. Je 
wil niet dat teksten of afbeeldingen wegvallen en/of verdwijnen 
nadat je intensief met elkaar hebt samengewerkt aan een must-
win deal. Daarbij, de spelregels zijn strikt. Er zijn onderdelen die 
geen fouten mogen bevatten. En dan heb ik het niet alleen over 
formele verklaringen, maar ook over financiële gegevens. Een 
kleine fout kan resulteren in een ongeldig voorstel, 
reputatieschade en mogelijk torenhoge kosten. Je wil geen 
onaanvaardbare risico's aangaan. Het moet gewoon goed 
zijn. Wie inschrijft op een aanbesteding of RFP wil winnen. 
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Victor Mendels is specialist in 
Nederland op het gebied van Bid- 
& Tendermanagement en 
initiatiefnemer van de populaire 
'Bid Management Nieuwsbrief'. Hij 
heeft jarenlang ervaring opgedaan 
bij organisaties waaronder KPN, 
Centric en Dimension Data en weet 
wat ervoor nodig is om grote 
interessante trajecten te winnen. 
 



	

	

	

	

	 	

Waaraan draagt PageHub bij 

PageHub helpt organisaties bij het inrichten van het schrijf-
proces voor complexe offertetrajecten. Het schrijfproces kan 
per document bepaald worden, hierdoor wordt het 
tenderproces optimaal begeleid. Daarnaast kan er gekozen 
worden tussen een eenmalig document, of dat er gebruik 
wordt gemaakt van een template (van de klant of jezelf). 
 
Ieder stuk tekst (blokken) heeft een eigenaar, waardoor de 
juiste gevraagde informatie bij de juiste persoon ligt. De 
blokken tekst die geschreven dienen te worden, kunnen pas 
gebruikt worden in het document wanneer dit gecontroleerd 
en  goedgekeurd  is.  Doordat  blokken  tekst  goedgekeurd 

	

De uitdaging 

Aanbestedingen en RFP's win je op basis van punten en je 
reputatie. Reputatie bouw je op in het voortraject. De focus tijdens 
het traject moet dus liggen op punten scoren. Dat is niet 
eenvoudig want goed je boodschap overbrengen is 
gecompliceerd. Een van de lastigste zaken in het schrijfproces zijn 
tekstrevisies. Het moment van reviewen, herschrijven en 
corrigeren. Je schrijft met meerdere mensen aan één voorstel. Je 
ziet verschillende schrijfstijlen en wilt liever een eenduidig verhaal. 
Eén woord of zin kan het verschil maken tussen wel of niet 
scoren. Vooral onder tijdsdruk grijpen veel mensen naar eerder 
geschreven teksten. Ik hanteer als principe een mix van ‘bewezen 
geslaagde teksten’ waar het kan en ‘maatwerk’ waar het moet. 
Essentieel is dat de beoordelaar, in een tekst eenvoudig het 
antwoord kan vinden waaraan hij of zij punten moet 
toekennen. Een aansprekende structuur en inhoud, die verder 
gaat dan alleen het herhalen van de kopjes uit de leidraad, is 
hierbij vaak doorslaggevend. Verkopen vraagt om kennis van de 
klant. 
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worden, zijn deze tekstblokken herbruikbaar voor andere documenten. Wanneer je een offertedocument wilt 
opstellen, kun je gebruik maken van deze blokken, waardoor je sneller kunt schrijven.  
 
Pagehub stelt je in staat om vertrouwelijk informatie en documenten veilig vast te leggen, te monitoren en te 
borgen. Daarnaast kun je alle communicatie die van toepassing is op het offertedocument laten verlopen via 
PageHub, middels een ingebouwde chat. 
 

Bids winnen is hard werken, goed nadenken over de strategie en samen successen vieren. PageHub helpt 
hierbij door een methodische aanpak te faciliteren, die mijn werk eenvoudiger maakt. Ik kan vertrouwen 
op het platform en mijn aandacht richten op de zaken die ertoe doen. Daarbij is de opgeschreven 
informatie altijd controleerbaar en verifieerbaar. Dit maakt de autorisatieprocedure sneller en 
eenvoudiger. 

 

PageHub is een collaboratief 

schrijfplatform waarbij gebruikers 

makkelijk samen kunnen schrijven, 

reviewen en goedkeuren. PageHub 

onderscheidt zich door uitgebreide 

procesmanagement, taakmanagement 

en het borgen van informatie door 

uitgebreide rechten- en rollensysteem.  
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Wat is het resultaat 

o Een grotere succeskans van de aanbieding door structuur 
aan te brengen aan je offerteschrijfproces; 

o Aanbiedingen kunnen sneller gerealiseerd worden door 
gebruik te maken van herbruikbare teksten; 

o Informatiekwaliteit gaat omhoog, doordat de juiste 
medewerkers schrijven aan de juiste teksten; 

o Meer tevreden medewerkers doordat medewerkers 
duidelijke taken krijgen wat van ze verwacht wordt; 

o Makkelijker kunnen managen tijdens het offertetraject door 
duidelijke dashboards en overviews van het schrijfproces;  

o Betere communicatie binnen het team, doordat de 
communicatie over de offerte bij de juiste persoon en/of 
groep belegd wordt; 

o Professionelere uitstraling door gebruik te maken van 
templates en eenduidige document lay-out. 

Ben je opzoek naar een schrijf-

App die je helpt bij het opstellen 

van offertes, proposals, bids, 

EMVI- en EMVO-documenten, 

vraag op de PageHub site een 

geheel vrijblijvende demo aan. 

www.pagehub.nl 

sales@pagehub.nl 

 

 

 

 

Hoe werkt PageHub 

	


