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Introductie
Proposal, offerte, pitch, voorstel, bid en zo kunnen we nog wel even
doorgaan. Hoe we onze aanbiedingen noemen, verschilt. Dat ze steeds
belangrijker worden in het salesproces, daar zijn we het over eens. Een
goed uitgevoerd proposalproces geeft ons een voorsprong op onze
concurrentie. Daar zijn kennis, skills en technieken voor nodig.

Voor iedereen die werkt in een proposal(gerelateerde)
omgeving biedt ons trainingsaanbod kennis, inspiratie en
ontwikkelingsmogelijkheden. Van het bidproces als geheel
tot de specialistische onderdelen ervan. Voor bid- en
proposalmanagers, maar ook voor salesprofessionals,
kennisexperts en senior managers.
En uniek in de markt: van volledig opleidingsprogramma
voor diegenen die een glanzende carrière willen starten
tot de meest ervaren bid- en proposalmanagers die
verdieping zoeken op hun vakgebied.
De trainers en coaches van Strategic Proposals NL hebben
ruime ervaring in bid- en proposalmanagement, staan
bekend als de beste in hun vak, en zijn zonder uitzondering
gecertificeerd in bid- en proposalmanagement best
practices.
Dit alles resulteert al meer dan tien jaar in lovende
feedback en meetbare positieve resultaten.
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Een goed uitgevoerd proposalproces geeft ons een
voorsprong op onze concurrentie
5

Unieke
aanpak
Een winnend proposal staat bij ons centraal. Vanzelfsprekend is dat ook het uitgangspunt voor onze trainingen en
opleidingen. Niet alleen laten we ondernemingen zien wat
de voordelen zijn van een strategische aanpak van proposals, maar wij bieden ook iedereen die werkt, of wil gaan
werken, in een proposalgerelateerde omgeving kennis,
inzicht en vaardigheden voor persoonlijke ontwikkeling.
Onze motiverende en unieke aanpak combineert de laatste
trends in het vakgebied met bewezen best practices.
Toegepast in heldere theorie en cases uit, bij voorkeur, uw
eigen praktijk. Verder bieden al onze trainingen ruimte voor
oefening en discussie.
Alle trainingen, workshops en opleidingen in deze syllabus
zijn in-company of via open inschrijving te volgen. Trainingen
en workshops via open inschrijving vinden plaats bij Strategic
Proposals NL.
U kunt dit complete pakket aan trainingen en workshops ook
inpassen in uw opleidingsprogramma. Als u liever een aantal
onderwerpen wilt combineren tot een maatwerktraining,
helpen wij u uiteraard graag.

6

Kleine groepen voor betere resultaten
Alle trainingen, workshops en opleidingen in deze syllabus
(met uitzondering van het leadershipprogramma) geven we
aan maximaal twaalf deelnemers per groep. Daardoor blijft er
niet alleen ruimte voor interactie en discussie, maar kunt u ook
zelf voorbeelden inbrengen om zo het lesmateriaal nog beter
op uw eigen praktijk te laten aansluiten. U en wij willen het
maximale uit een training of opleiding halen.
Dat onze deelnemers de aanpak, de kwaliteit van de trainers,
de professionele organisatie en de persoonlijke aandacht
waarderen, blijkt wel uit de feedback die zij geven met een
waardering van 9+ gemiddeld over de afgelopen 10 jaar.

Workshops en trainingen
In welke rol u ook werkt aan proposals: als bid- of
proposalmanager, accountmanager of als inhoudelijk
expert: kennis van proposalprocessen, tools en best
practices is cruciaal voor uw succes. De inspirerende
trainingen en workshops van Strategic Proposals NL
zijn opgebouwd uit een gedegen theoretisch kader,
gecombineerd met relevante praktijkcases. Actueel,
interactief en met een ontspannen karakter.
Alle trainingen, workshops en opleidingen zijn incompany of via open inschrijving te volgen. Bij een
incompanytraining brengen we specifieke wensen in kaart
en kunt u vragen en cases inbrengen, zodat de training
optimaal aansluit op uw organisatie.

U en wij willen
het maximale uit
een training of
opleiding halen

Als de beschreven trainingen en workshops niet een-opeen aansluiten bij uw vraag en behoefte, stellen we een
volledig op maat gemaakt programma samen.
7

Trainingen
&
Workshops
8

Proposal
essentials
Een pragmatisch benadering van het best practice proposalproces
(op basis van ons toonaangevende boek ‘Proposal Essentials’). Vanuit
salesoptiek doorlopen we alle stappen maar leggen de nadruk op
de belangrijkste elementen van een succesvol proposal: Strategie,
Structuur en Schrijven. Oftewel hoe ontwikkelen we een overtuigende
verkoopboodschap, zorgen we ervoor dat deze herkenbaar terugkomt in
ons proposal en schrijven we dat op een klantgerichte manier.

Programma
Deel 1 | Proposalstrategie

–– De rol van een proposal: Hoe
ziet goed eruit? Hoe kijken klanten
naar proposals? Wat zijn hun
verwachtingen?
–– Context: Recent onderzoek met
NEVI onder inkopers, de rol van het
proposal in het verkoopproces.
–– Waarom Wij, Waarom niet
Zij?: Ontwikkelen van een
proposalstrategie, definiëren van
winthema’s.

–– 5P–model, uniek en
veelgeprezen model voor makkelijk
(her)structureren van teksten en
efficiënter reviewen onder tijdsdruk.
Deel 3 | Schrijven

–– Hoe ‘stuur’ je de lezer van je
offerte.
–– Compliant & responsive - goed
te evalueren teksten opstellen.
–– Toptips om de volgende dag
in de praktijk te brengen.

Deel 2 | Proposalstructuur●

–– Contentplanning en
storyboarding - hoe zorg je ervoor
dat de strategie consistent in het
proposal terugkomt.
–– Uitgebreide aandacht voor
het opbouwen van je offerte,
praktische richtlijnen van voorblad
tot conclusie.

Duur

1 of 2 dagen

Type

In-company
& Open training

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 4
deelnemers

Punten

Certificaat

8 of 16 APMP
CEU punten

9

Winning proposals
masterclass
Van de gewenste acties voorafgaand aan de request for proposal of aanbesteding
tot de afsluitende presentatie van het proposal. We kijken pragmatisch naar de
kenmerken van een best practice-proposalproces en laten zien hoe een winnend
proposal is opgebouwd.
U leert best practice-technieken die aantoonbaar succesvol zijn en die leiden
tot grotere efficiency en lagere kosten en risico’s. De proposalkwaliteit gaat van
‘acceptabel’ naar ‘overtuigend en onderscheidend’.

Programma
Deel 1 | Introductie en context
–– De rol van een proposal, "Hoe
ziet goed eruit", Hoe kijken klanten
naar proposals en wat zijn hun
verwachtingen?
–– Case: ‘op de stoel van de
inkoper’
–– Een repeteerbaar, winnend
proposalproces. Overzicht van de
strategische proposal-levenscyclus.
Met o.a. kwalificatie en pre-proposalplanning, proposalstrategie,
contentplanning/storyboarding en
reviews en approvals.

–– Met best practice-technieken
de kracht van het proposal verhogen
–– Overtuigend en klantgericht
schrijven
Deel 3 | Proposal lay-out
& Graphics●
–– De kracht van overtuigend
design en effectieve graphics
–– De lay-out van het proposal,
het leren toepassen van efficiënte
afbeeldingen en grafieken

Deel 4 | Standaard
tekstbouwstenen

Deel 2 | Proposalstructuur●
–– Uitgebreide aandacht voor de
opbouw van uw proposal
–– Praktische richtlijnen van
voorblad tot conclusie
–– Waar moet u rekening mee
houden bij het schrijven van een
proposal?
–– Praktische tips voor een consistente boodschap in een proposal
–– Wat te doen met managementsamenvattingen en referenties?

Duur

2 dagen

10

Type

In-company
& Open training

–– Voordelen en gevaren van
standaard tekstbouwstenen
–– Hoe om te gaan met tekstbouwstenen

Deel 5 | Conclusies en
vervolgstappen
–– Oefening: verbeterpunten voor
je volgende proposal
–– Leerpunten van de training &
acties plannen

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 4
deelnemers

Punten

16 APMP
CEU punten

Certificaat

Inclusief
certificaat

Overtuigende
management
samenvattingen
Eerste indrukken tellen. Een goede managementsamenvatting is van
cruciaal belang. Daarin heeft u de ruimte om uw eigen verhaal te
vertellen en om de mindset van de klant zo te conditioneren dat die uw
proposal positief beoordeelt. Maar wat moet erin staan? Welke structuur
werkt? Zijn afbeeldingen noodzakelijk? Zijn er alternatieven voor een
managementsamenvatting, zoals een executive brochure?
U leert hoe u een managementsamenvatting schrijft die uw klant overtuigt,
begrip van de klant en haar uitdagingen laat zien, een optimale oplossing
presenteert en het verschil met de concurrentie duidelijk maakt.

Programma
–– Introductie
–– Doel van de managementsamenvatting.
–– Hoe verwerkt u de proposalstrategie (en uitleg van de belangrijkste
thema’s) in de managementsamenvatting?
–– Hoe structureert u de managementsamenvatting?
–– Hoe gaat u om met de gerela-

teerde elementen in het proposal,
zoals voorbrief, voorwoord, introductie en conclusies?
–– Essentiële toetsen van de
kwaliteit van de managementsamenvatting.
–– Casestudies.

Een goede
managementsamenvatting
is van cruciaal
belang

Duur

1 dag

Type

In-company
& Open training

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Punten

Certificaat

8 APMP
CEU punten
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Klantgericht
schrijven
Tijdens deze workshop leert u klantgerichte proposals te schrijven
in een stijl die gericht is op uw klant en die bijdraagt aan uw relatie.
U leert technieken om prettig leesbaar en duidelijk te formuleren. U
oefent om met behulp van inleidingen, conclusies en kopteksten uw
verhaal gestructureerd te vertellen en zo de klant ervan te overtuigen
om voor uw organisatie te kiezen. Vanzelfsprekend is het uitgangspunt
bij alle teksten en antwoorden: optimaal scoren in de evaluatie.

Programma
–– Duidelijke en consistente teksten
schrijven.
–– Teksten met focus op de klant
schrijven.
–– Titels met impact bedenken.
–– Opstellen van een overtuigende
structuur in de tekst.
–– Praktische technieken voor
klantgerichte teksten.
–– Beknopt schrijven (omgaan met
beperkingen in aantal pagina's).
–– Toptips om direct in praktijk te
brengen.

U leert
technieken om
prettig leesbaar
en duidelijk te
formuleren

In deze workshop doet u een groot
aantal oefeningen met realistische
voorbeelden (bijvoorbeeld uit uw
eigen praktijk).

Duur

1 dag
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Type

In-company
& Open training

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Punten

8 APMP
CEU punten

Certificaat

Capture
management
Het proposaldocument is een cruciaal aspect van een winnend bid.
Maar hoe zorgt u ervoor dat het niet alleen dat document, maar het
hele bidprocesis afgestemd op het zeker stellen van de deal? In deze
workshop doorlopen we op praktische wijze hoe u van uw bedrijfsstrategie
naar een winnende proposalstrategie gaat. Met volop aandacht
voor de aansluiting bij de klant, het concurrentieveld, winthema’s en
beïnvloedingstechnieken gedurende het bidproces. Met als doel een
consistente boodschap en een maximale winkans.

Programma
–– Introductie & scene setting,
–– Het bidplan (en het proposalplan).
–– Bouwen aan het bidteam.
–– Begrip krijgen van de klantsituatie, van beslismomenten en beïnvloedingsmomenten.
–– Beoordelen van past performance bij uw klant of in vergelijkbare
contractsituaties.
–– Optimaliseren van de geboden
oplossing, gezien de wensen en eisen van uw klant.

Duur

1 dag

Type

In-company
& Open training

–– Rekening houden met het
onverwachte.
–– Het concurrentieveld en de
commerciële situatie in kaart
brengen om te komen tot een
succesvolle strategie.

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Punten

Certificaat

8 APMP
CEU punten
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Winning
Rebid
Strategic Proposals NL is er trots op als enige trainingsorganisatie
in Nederland deze succesvolle en unieke workshop van Rebidding
Solutions© aan te bieden. De workshop is gebaseerd op ruime
succesvolle ervaring.
De bestaande leverancier zou toch eigenlijk bovenaan de lijst moeten
staan wanneer een contract hernieuwd wordt. Zij kunnen ten slotte over
cruciale informatie beschikken en de klant en haar inkoopproces sturen.
In de praktijk blijkt vaak dat de bestaande leverancier de request for
proposal afwacht en geen gebruik maakt van de eigen voorsprong.
Door de Winning Rebid-workshop zet u uw voorsprong om in winst.
Vragen die in de workshop
behandeld worden:

Aan het eind van de workshop
heeft u:

–– Wie zijn de belangrijkste beslissers en beïnvloeders in de rebid?
–– Welke performance-informatie
uit uw contract kunt u gebruiken
voor de grootste impact in het
rebid?
–– Wat zoekt de klant in het volgende contract?
–– Wie zijn uw concurrenten en
welke benadering zullen zij kiezen
om u te verslaan?
–– Wat moet u doen tot de start
van het rebid om uw waardevolle
kennis en positie optimaal te
benutten?

–– Kennis van relevante kansen en
risico’s.
–– Een set van acties om te controleren, analyseren, en de informatie te vinden die u nodig heeft
voor een succesvol rebid.
–– Kennis van het rebidding-proces om de benodigde acties voor
succes te reviewen en de voortgang van het proces te realiseren.

Deze workshop kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Bijvoorbeeld als u met een rebid start, maar beter nog: als u er een
verwacht. Wij raden u aan om de workshop drie tot zes maanden
voor een verwacht rebid te plannen. Dan heeft u de tijd om uw team
en het contract goed voor te bereiden, om de nieuwe oplossing te
creëren, uw klant te beïnvloeden en om een voorsprong te nemen
op uw concurrenten.

Duur

1 dag
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Type

In-company

Deelnemers

Maximaal 16
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Punten

8 APMP
CEU punten

Certificaat

Winnende
proposal
presentaties
Is uw presentatie een kopie van uw proposal? Moeten de beoordelaars
luisteren en tegelijkertijd de slides lezen? Deelt u de slides uit als handout? Deze workshop laat u zien en ervaren dat het beter kan.
Met het indienen van uw offerte is het proces vaak nog niet afgelopen:
de proposalpresentatie maakt vaak het verschil tussen winnen of
verliezen. Deze unieke en interactieve workshop is niet te vergelijken
met een andere workshop in presentatievaardigheden. In deze workshop
coachen we u om uw verhaal tot leven te brengen op een wijze die zich
duidelijk onderscheidt.
Tijdens deze dag oefent u alle aspecten van een presentatie, komen
goede en minder goede voorbeelden aan de orde en leert u de
technieken om het geleerde in de praktijk te brengen.
Een innovatieve aanpak van proposalpresentaties voor iedereen,
beginnend of ervaren.

Programma
–– Ken de rol van de presentatie
in het bidproces.
–– Bekijk uw pitch vanuit het perspectief van uw klant.
–– Breng in uw presentatie de
gekozen strategie en thema’s tot
leven.
–– Maximaliseer de impact door
de juiste structuur.

Duur

1 dag

Type

In-company

Deelnemers

Maximaal 10
deelnemers
/ minimaal 4
deelnemers

–– Vertel het verhaal, het achtergrondverhaal en het 'verhaal in
het verhaal'.
–– Stem tekst en afbeeldingen
goed op elkaar af.

Punten

Certificaat

8 APMP
CEU punten
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It's time
re
think
propo

to

o sals

Do-it-your
self proposal
graphics
“Een beeld zegt meer dan duizend woorden.” Dit gaat ook op voor uw
proposal. In deze workshop leert u hoe u grafische illustraties, grafieken
en visualisaties kunt gebruiken om uw boodschap over te brengen, te
versterken en uw klant te overtuigen. Grafische kennis of kennis van dtpprogramma’s is geen vereiste, want tijdens deze workshop laten we zien
hoe u met standaard Microsoft-programma's al een grote slag maakt.
Aan de hand van praktische voorbeelden leert u te herkennen wat ‘goed’
is en leert u grafieken, kleuren, lettertypen en vormen effectief inzetten.
Design to win!

Programma
–– Het ontwikkelen van een
mock-up.
–– Het ontwikkelen van aantrekkelijk cover design.
–– Hoe beïnvloedt en stuurt u
de lezer?
–– Kleuren, lettertypes, call-out
boxes en lay-outtips.
–– Complexe ideeën omzetten in
begrijpelijke afbeeldingen.
–– Met de standaard Microsoftprogramma's professionele afbeeldingen maken.
–– Het ontwikkelen van een
proposal in afbeeldingen in plaats
van tekst.

Duur

1 dag

18

Type

In-company
& Open training

Design to
win!

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Punten

8 APMP
CEU punten

Certificaat

Proposal
strategy
script
Het succes van een offerte hangt af van de juiste proposalstrategie en
van overtuigende argumenten achter deze strategie. Het is echter te
makkelijk om te denken dat deze via een formule-gedreven oefening te
ontwikkelen is. In dat geval missen ze kansen en bedreigingen, of creëren
ze fantastische papieren strategieën die in de praktijk niet succesvol zijn.
In deze training introduceren we een end-to-end manier van denken die
het creëren van strategie beschouwt als een reis, niet als een project.
Via het leggen van verbanden tussen de klant, de markt en onze eigen
organisatie benaderen we de winnende proposalstrategie op een
complete manier.

Programma
–– Introductie & context.
–– Begrip van de inkoopcyclus van
de klant en van de tijdlijn van beslismomenten, in combinatie met
het bid- en proposalproces.
–– Introductie Proposal Strategy
script
–– Strategische stakeholderanalyse: wat denkt de klant nu, wat
willen we dat de klant denkt en op
welke wijze is de klant te beïnvloeden?
–– Optimaliseren van de geboden
oplossing: welke commerciële en

Duur

2 dagen

Type

In-company
& Open training

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

eventuele inhoudelijke afwegingen
zorgen voor de optimale aansluiting bij de wensen en eisen van de
klant?
–– Kennis van de concurrentie: wie
zijn de belangrijkste, welke invloed
hebben zij en hoe positioneren we
onze proposal daartussen?
–– Welke creatieve mogelijkheden
zijn er bij de aanbieding, rekening
houdend met rebids of spontane
aanbiedingen?

Punten

Certificaat

8 APMP
CEU punten
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Best value
bidmanage
ment
Best value (BV) is een inkoopmethodiek en een filosofie die uitgaat van het
realiseren van de hoogste waarde voor de laagste prijs. BV zorgt er voor
dat leveranciers hun expertise en onderscheidend vermogen kunnen, maar ook
vooral moeten laten zien.
Naast een pragmatische benadering van de basisstappen van BV-bidmanagement,
leert u hoe deze optimaal ingevuld worden met best practice bid- en proposaltechnieken. Hoe komt u tot een onderscheidende boodschap en hoe zet u deze
overtuigend op papier voor het maximaal aantal punten in de evaluatie? En: hoe
zorgt u ervoor dat de boodschap consistent blijft tot en met de interviewfase?

Tijdens deze training
–– Leert u hoe u inschat of een
aanbesteding een zuivere
BV-aanbesteding is.
–– Krijgt u de tips voor hybride
BV-aanbestedingen.
–– Doet u praktijkervaring op met
het schrijven van prestatie-, risicoen kansendossiers.
–– Krijgt u tips om voorbereid te
zijn op de concretiseringsfase.

Duur

1 of 2 dagen
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Type

In-company
& Open training

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Alle onderdelen van deze workshop worden
ondersteund door praktijkgerichte cases (uit
uw eigen praktijk). Samen met de tools, tips en
technieken uit de workshop bent u in staat een
BV-traject succesvol af te sluiten.
Tweedaagse training BV-bidmanagement
verdiepingsmodule:
Bent u bekend met de basisprincipes van BV,
of heeft u al een BV-traject doorlopen, maar
blijft u het lastig vinden die onderscheidend
en overtuigend in te vullen? Dan is de
verdiepingsmodule voor u de oplossing. U gaat
tijdens deze dag aan de slag met een casus.
U werkt in kleine groepen een winstrategie uit
en vertaalt die naar een prestatie-, risico- en
kansendossier.

Punten

Certificaat

Proposal
excellence
in 1 dag
Intensieve workshop waarin we uw huidige proposalorganisatie of -afdeling benchmarken met best
practices en met de huidige situatie in de markt. Dit
biedt een efficiënte manier om verbetermogelijkheden
te identificeren, obstakels wegnemen en een concrete
actielijst ontwikkelen voor een strategischer aanpak van
uw proposals.

Programma
–– Introductie en context.
–– Huidige situatie, kwaliteit en
succesratio's: hoe ziet uw organisatie eruit?
–– Effectief proposalproces: zet
uw proces af tegen best practices.
–– Hoe zorgt u voor een gekwalificeerde en gemotiveerde biddesk?
–– Hoe zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de gehele
proposalorganisatie verdeeld?
–– Proposalresources zoals knowledgebases (aan welke eisen moeten deze voldoen om van toegevoegde waarde te zijn).
–– Proposaldesign en -output.

Duur

1 dag

Type

In-company
& Open training

Jaren 80-aanbiedingen of: overtuigend en onderscheidend?
–– Verbetermogelijkheden omzetten in een helder (en haalbaar)
verbeterplan.

een efficiënte
manier om
verbetermogelijkheden te
identificeren

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Punten

Certificaat
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The proposal
game
Het managen van een succesvol proposal vergt niet alleen kennis
van best practice-proposaltechnieken, gevoel voor commercie
en oog voor design en detail. Het vergt ook een breed scala aan
managementkwaliteiten om het proposalteam effectief en met
vertrouwen in eigen kennis en kunde te laten werken. Deze workshop
draait om het maken van een aanbieding in ‘fast forward’-stand, en
de typische issuess van een proposaltraject. Sterk vergelijkbaar met
de realiteit, maar dan uitgevoerd in een veilige omgeving, zodat u de
kwaliteit van uw proposalproces verder kan verbeteren.

–– Introductie en context.
–– The Proposal Game versus de
realiteit (discussie).
–– Leiderschap in het proposalproces
–– Rollen en verantwoordelijkheden binnen het proposalproces.
–– Identificeren van en omgaan
met potentiële risico’s.
–– Hoe om te gaan met door kennisexperts of sales veroorzaakte
chaos.
–– Herken productiepaniek en
voorkom presentatiegemakzucht.

Duur

1 of 2 dagen

22

Type

In-company

Proposal
management game
in ‘fast forward’stand

Deelnemers

Maximaal 24
deelnemers
/ minimaal 8
deelnemers

Punten

Certificaat

Training
Informatie

SPnl- en APMP-programma
Starten of doorontwikkelen als bid- en proposalmanager? Het internationaal unieke opleidingsprogramma van Strategic Proposals NL sluit aan bij iedere fase in uw
carrière. Het bevat alle bid- en proposalvaardigheden om binnen de volle breedte
en diepte van het vakgebied persoonlijk en professioneel te groeien.

Salesprogramma
Een winnend proposal is voor een belangrijk deel het resultaat van goed accountmanagement. Van de preproposalfase tot het presenteren van het proposal bij de
klant. Waar is uw rol in het proposalproces essentieel? Welke informatie verwacht
men van u? Hoe zorgt u ervoor dat alle inspanningen leiden tot een onderscheidende, klantgerichte aanbieding? Het salesprogramma geeft u de antwoorden.

Leadershipprogramma
Om te winnen moet ook het commercieel en operationeel management in
staat zijn om proposals op strategisch niveau te benaderen. Het leadershipprogramma geeft u de modernste inzichten en de tools om bid- en proposalmanagement van meerwaarde te laten zijn binnen de organisatie.

SPnl Alumni
De voordelen voor een SPnl Alumni
Het Alumni programma is voor iedereen die aan een training of workshop van
Strategic Proposals NL heeft deelgenomen. Aanmelden is eenvoudig (via de
mail), deelnemen is gratis en voordelen zijn er volop. Zo ontvangen de SPnl
Alumni bijvoorbeeld ruim voor publicatie de laatste onderzoeken en whitepapers van Strategic Proposals, kunt u deelnemen in onze kennis- en netwerkgroepen en heeft u ‘priority booking’ bij trainingen en workshops.
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programma
Bid- en proposalmanagement is al lang niet meer een vakgebied
waar iemand ‘in rolt’. Een carrière als proposalprofessional
is tegenwoordig een welbewuste keuze. Een keuze waarvoor
continue verbetering van de benodigde kennis en technieken
essentieel zijn. Of u nu start binnen het vakgebied, of wanneer u
zich wilt doorontwikkelen als bid- en proposalmanager.
Het SPnl programma is het internationaal unieke
opleidingsprogramma van Strategic Proposals NL dat aansluit
bij iedere fase in uw carrière. Het certificerende SPnl programma
biedt u alle bid- en proposalvaardigheden om in de volle breedte
en diepte van het vakgebied persoonlijk en professioneel te
groeien.
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Van starter
tot
professional

Van starter tot professional
In het SPnl programma kan iedereen starten op het niveau
dat optimaal aansluit bij zijn/haar ervaring. Het programma
is opgebouwd uit vier modules van twee dagen en er zijn
modules op verschillende niveaus. Doordat alle modules
op elkaar zijn afgestemd, vormen ze een samenhangend
geheel.
Als starter zonder ervaring in het bid- en proposalvakgebied begint het programma op specialist-level met achtergronden en kaders, waarna we per module één of meerdere door de APMP (Association for Proposal Management
Professionals) gedefinieerde best practices behandelen.
Heeft u meer ervaring, dan kunt u op het volgende niveau
(expert-level) instappen. Hiervoor is een vrijstelling door
een toets noodzakelijk.
Voor toelating tot het hoogste niveau (master-level)
moeten drie van de vier expert-level modules zijn
afgerond en moet de afsluitende toets van expert-level
met een voldoende zijn beoordeeld.
De modules binnen het SPnl-programma onderscheiden
zich stuk voor stuk door hun praktijkgerichte aanpak. Tijdens de interactieve workshops onder leiding van ervaren
en gecertificeerde trainers staat de praktijk centraal. Ze
slaan telkens een brug tussen de theorie en uw praktijk,
zodat u in uw dagelijkse werk direct profijt heeft van uw
opleiding.

Spnl programma als basis voor APMP-certificering
Naast het SPnl programma heeft de internationale vakvereniging voor proposalprofessionals APMP (Association for Proposal Management Professionals)
ook een certificeringsprogramma. Dit certificeringsprogramma is ontworpen
om opleiding en ervaring te meten aan de hand van competenties die door
de APMP zijn gedefinieerd als essentieel voor proposalmanagementprofessionals.
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Het SPnl programma en APMP-certificering zijn goed met elkaar
te combineren. Binnen het SPnl programma krijgt u de achtergrond, de uitleg en de toepassing van het materiaal dat in het
APMP programma wordt getoetst.

Een glanzende carrière in bid- en
proposalmanagement
Het SPnl programma is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied, input van uw vakgenoten uit
evaluaties van onze workshops en trainingen, en regelmatig onderzoek naar (het gebruik van) best practices. Alles
bijeen resulteert het in een praktijkgericht opleidingsprogramma.
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SPnl Specialist level
Het specialist level is ontworpen als startpunt voor uw carrière in bid- en proposalmanagement. In dit uit vier modules bestaande level leert u de basiskennis en vaardigheden om
een overtuigend en onderscheidend proposal op te stellen. SPnl Specialist is bestemd
voor personen die sinds kort op een biddesk werken of die zich voorbereiden op een
proposalmanagementfunctie. Het specialist level bestaat uit vier modules van elk
twee aansluitende dagen. Na het volgen van de modules volgt de toets voor het SPnl
Specialist-certificaat.

Programma

Module 1
In deze module leggen we de basis
voor het uitvoeren van een zorgvuldig
en professioneel proposalproces.

–– Strategie en winthema’s
–– 3C-model - HFB-methodiek
–– Diverse technieken voor
kleinere offertes

–– Introductie proposalmanagement
–– Business development lifecycle
–– De rol van proposalmanagement rollen en verantwoordelijkheden binnen
de organisatie
–– Infrastructuur en tools van een
biddesk

Module 4
In deze module leert u een offerte opstellen met gebruik van best practiceproposaltechnieken.

Module 2
Deze module behandelt de kwaliteitsverhogende stappen voor succesvol
aanbieden.

––
––
––
––
––

Basisstructuur proposal
Overtuigende schrijftechnieken
Proposalgraphics
5P-structuur
(Grafisch) storyboard

Resultaat
–– U kent de karakteristieken van een
winnend proposal en weet deze toe te
–– Color team-reviews
passen
–– Actieve kwalificatie
–– U kent de achtergrond, opzet en
–– Pre-proposal planning
uitvoering van een professioneel pro–– Inkoopprocessen &
posalproces
proactieve proposals
–– U kent de organisatorische aspecten van bid- en proposalmanagement
Module 3
In deze module leert u een onderschei- en weet de weg hierin te vinden
dende verkoopboodschap
opstellen en toepassen in de offerte.
–– Features, benefits en
discriminators

Duur

2 dagen per
module

Type

In-company
& Open training

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Punten

Certificaat

Inclusief
certificaat
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SPnl Expert level
SPnl Expert level biedt de ervaren bid- en proposalprofessional verdieping in zijn/haar
werkzaamheden. In dit uit vier modules bestaande opleidingsprogramma leert u complexe
proposalprocessen opzetten en uitvoeren. De volgende onderwerpen komen onder andere
aan bod: compliance en responsiveness, proposalmanagement-plannen, contentplanning/
storyboarding en het gebruik van efficiëntieverhogendetools. Door meer kennis hierover
ontwikkelt u zich verder tot expert in het vakgebied. U kunt de verdiepende modules in een
door u gewenste volgorde plannen. Als u alle modules succesvol heeft afgerond, komt u in
aanmerking voor het SPnl Expert-certificaat. Voor de daarvoor benodigde de afsluitende
toets is certificering (of vrijstelling) voor specialist level vereist.

Programma

Module 1
In deze module behandelen we de input
die nodig is voor een overwogen kwalificatiebeslissing.
–– Compliance & responsiveness
–– Teamingbesluitvorming en Teaming
agreements
–– Proposalmanagement-plannen
–– Price-to-win
Module 2
In deze module behandelen we de modellen en technieken voor het bepalen
van de samenstelling en onderbouwing
van de proposalstrategie.
––
––
––
––

Klant- en concurrentieanalyse
Proof points / information gathering
Opportunityplannen
Past performance

Module 3
In deze module leert u de proposalstrategie en winthema’s zo in uw aanbieding
te verwerken dat deze
–– Contentplanning / storyboarding,
mockups

Duur

2 dagen per
module
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Type

Open training

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 4
deelnemers

–– Contentdevelopment
–– Documentmanagement
Module 4
In deze module leert u de kwaliteit van
het proposalproces te borgen en te
verhogen. Welke efficiëntieverhogende tools zijn beschibaar en wat zijn de
randvoorwaarden?
–– Knowledgebasemanagement
–– Kwaliteitsmanagement en lessons
learned
–– Biddesk-metrics
–– Proposalchecklists
Resultaat
–– U heeft kennis over het beheersen
en optimaliseren van proposalprocessen
–– U bent in staat strategische opportunities te herkennen en te valideren
–– U bent in staat een proposalstrategie te vertalen naar een overtuigend
document
–– U heeft inzicht en kent praktische
tools voor succesvol knowledgebasemanagement.

Punten

Certificaat

Inclusief
certificaat

SPnl
Master level
SPnl Master level geeft u de mogelijkheid om op managementniveau te excelleren.
U leert als bid- en proposalprofessional te denken, te adviseren en te handelen op
bedrijfsstrategisch niveau. Ook het opleidingsprogramma voor master level bestaat uit
vier modules van twee aaneengesloten dagen. U wordt toegelaten als u de opleidingen
voor SPnl Specialist en SPnl Expert en de bijbehorende toetsen succesvol heeft afgerond.
De master-modules kunt u naar eigen inzicht inplannen. Als u de afsluitende toets haalt,
beschikt u over het SPnl Master-certificaat.

Programma

Module 1
In deze module leert u de belangrijkste
key events in het proposalproces in te
vullen en te faciliteren.
–– (virtueel) Teammanagement
–– Faciliteren key events (voorbereiding
en uitvoeren)
–– Approvalboardpresentaties
Module 2
Deze module richt zich op de aanpak van proposals voor het succesvol
verlengen van een contract en op het
uitbrengen van een proposal zonder een
formeel request for proposal.
–– Re-bidding
–– Pro-actieve proposals
–– Executive brochures
Module 3
Deze module richt zich op de fase
voorafgaand aan de publicatie van een
request for proposal of aanbesteding en
op de rol van de bidmanager na publicatie.

Duur

2 dagen per
module

Type

In-company
& Open training

–– Capturemanagement
–– Proposalprojectmanagement
Module 4
Deze module geeft u de tools om het succes van uw proposalorganisatie te toetsen. En waar voor u, voor uw medewerkers
en voor de interne organisatie mogelijkheden voor succes en groei liggen.
–– Biddesk-metrics
–– Ontwikkelingen in proposalmanagement
–– Proposalinfrastructuur
Resultaat
–– Inzicht en toepassen van rollen en verantwoordelijkheden voor een strategische
positionering van een biddesk.
–– Inhoud geven en faciliteren van
key-moments in het proposalproces
–– Ontwikkeling en toepassen pro-actieve benadering van B2B-proposals.
–– Strategische benadering verlenging
bestaande contracten.

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Punten

Certificaat

Inclusief
certificaat
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APMP
certificering
Professioneel bid- en proposalmanagement speelt een belangrijke rol in
het behalen van de doelstellingen voor omzetgroei van een organisatie.
Professionele bidmanagers zijn daarvoor essentieel. Het APMP-certificeringsprogramma (Association for Proposal Management Professionals)
resulteert in:

–– Een (persoonlijk) commitment en
groeiplan voor een carrière in proposalmanagement.
–– Verbetering van businessdevelopment-capaciteiten.
–– Focus op best practices binnen het
proposalproces.
–– Erkenning van de bid/proposalmanagementrol en het belang van
deze rol binnen de organisatie.

De APMP heeft competenties gedefinieerd die proposalmanagementprofessionals nodig hebben.
1. Vaardigheden en gedrag om de rol
van bidmanager te completeren.
2. Individuele kennis en capaciteiten
voor de competenties voor bidmanagement.
3. Ontwikkeling van een individu of een
team gedurende een langere periode.
Het APMP certificeringsprogramma is
ontworpen om te meten in hoeverre opleiding en ervaring de benodigde competenties hebben opgeleverd.
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APMP Certificeringsniveaus
Er zijn drie niveaus van professionele
accreditatie:

of het geven van presentaties op het
vakgebied van bid- en proposalmanagement.
Overzicht certificeringsniveaus

1. Foundation (CF - Certified Foundation, APMP Member).
2. Practitioner (CP - Certified Practitioner, APMP Member).
3. Professional (CPP - Certified
Proposal Professional, APMP Member).

De APMP-certificering hanteert als ingangseis het aantal jaren ervaring dat
u heeft in een proposalgerelateerde
omgeving. Ieder niveau bouwt voort op
het voorgaande.

Voor het Foundation niveau worden
competenties getest in een examen.
Daarna worden de competenties van
de kandidaat geverifieerd door een
proces van zelfassessment, presentaties, referenties van derden en interviews.

Voordelen van APMP-certificering

U kunt uw APMP-certificering behouden door het verzamelen van voldoende ‘continuing education units’ (CEU)
per periode van twee jaar. CEU’s kunt
u verdienen door bijvoorbeeld het volgen van trainingen, het bijwonen van
seminars, het publiceren van artikelen

1. Tastbaar bewijs van uw competenties als bid- en proposalprofessional.
2. Professionele geloofwaardigheid in
uw organisatie.
3. Focus op vaardigheden en loopbaanontwikkeling.

Van
accep
tabel

Een certificeringsprogramma biedt u
de kans om uw commitment, vaardigheden en prestaties te verbeteren en
zichtbaar te maken. Verder zorgt
APMP-certificering voor:

naar
over
tuigend
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APMP
Foundation
level
Om voor Foundation level-certificering in aanmerking te komen, moeten
kandidaten minimaal één jaar proposalervaring hebben. Ze tonen hun
basiskennis van proposalmanagement best practices aan in een multiple
choice-examen.
De training is ontworpen om kandidaten voor te bereiden op het Foundation
level-examen. In twee dagen doorlopen we de belangrijkste kennisgebieden uit de APMP Foundation level-syllabus die nodig zijn voor het (schriftelijke) examen aan het eind van de training. Voorbereiding voor deze training
is niet noodzakelijk. Naast de verplichte onderwerpen is er uiteraard ruimte
voor discussie en voor het behandelen van cases uit uw eigen praktijk.
Training, trainingsmateriaal en examen zijn in de Engelse taal.

Duur

2 dagen
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Type

In-company
& Open training

Deelnemers

Maximaal 20
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Punten

Certificaat

Inclusief
certificaat

APMP
Practitioner
level
APMP Practitioner gaat over de bid- en proposalvaardigheden om
binnen de volle breedte en diepte van uw vakgebied persoonlijk en
professioneel te groeien. Voor het behalen van APMP Practitioner
level verwacht de APMP dat u het Foundation level met goed gevolg
heeft afgelegd en dat u tenminste 3 jaar ervaring hebt in een proposal
(gerelateerde) omgeving.
In deze workshop krijgt u uitleg en vooral praktische hulp voor het omgaan
met het vernieuwde examen.
Tijdens dit examen ontvangen de deelnemers een scenario van een realistisch bidtraject en moeten binnen 2,5 uur 80 vragen beantwoorden hoe zij
best practices toepassen in deze case. Het scenario is opgesteld voor biden proposalprofessionals met kennis van de uitgangspunten APMP en een
ruime praktijkervaring.
Deze voorbereidingstraining van een
halve dag bevat niet het examen, maar
helpt deelnemers met de voorbereiding voor het examen door:

–– Uitleg van het APMP-examensysteem om er zeker van te zijn dat de
procedure volledig doorlopen is.
–– Trainer, trainingsmateriaal en
examen zijn in de Engelse taal.

–– Uitleg van het scenario en de type
vragen (+ oefeningen).
–– Advies om de examentijd optimaal
te benutten.

Duur

1 dag

Type

In-company
& Open training

Deelnemers

Maximaal 10
deelnemers /
minimaal 4
deelnemers

Punten

Certificaat
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APMP
Professional
level-coaching
Het Professional level is het hoogst haalbare niveau binnen het APMPcertificeringsprogramma (Association for Proposal Management
Professionals). U verkrijgt deze accreditatie na een interview met de
APMP-examencommissie in combinatie met een presentatie over uw
best practice in proposalmanagement.
Met uw op Professional level-gecertificeerde coach doorloopt
u alle stappen, toetst u uw best practice, scherpt u uw Proposal
Professional Impact Paper (PPIP) aan en oefent u (conform de APMPscoringsmethodiek) het panelinterview.
Deel 1 | Voorbereiding proces
–– Toelichting op professional
assessment.
–– Check referent en uitleg van
zijn/haar rol.
–– Vaststellen onderwerp Proposal Professional Impact Paper
(PPIP).
–– Toelichting Competency Based
Interview.
–– Start/planning voorbereiding.

Deel 3 | Competency Based
interview
–– Hoe verloopt het interview?
–– Wat voor vragen worden er
gesteld?
–– Wijze van beantwoorden oefenen met de STAR-methodiek (Situatie, Taak, Actie, Resultaat).
–– Oefeninterview en definitieve
versie presentatie.

Deel 2 | Proposal Professional
Impact Paper
–– Opzet PPIP.
–– Inventarisatie benodigde
materiaal.
–– Planning eerste versie.

Duur

3 dagdelen
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Type

In-company
& Open
training

Deelnemers

1:1 coaching

Punten

Certificaat
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Sales

programma
Een winnend proposal is voor een belangrijk deel het resultaat van
gericht accountmanagement. Van de pre-proposalfase waarin
de basis wordt gelegd voor een overtuigend en onderscheidend
proposal tot het presenteren van deze aanbieding bij de klant. Waar
in het proposalproces is uw rol als accountmanager essentieel,
welke informatie verwacht men van u en hoe zorgt u ervoor dat alle
inspanningen leiden tot een onderscheidende klantgerichte aanbieding?
Alle trainingen en workshops in het salesprogramma zijn afgestemd op de
accountmanagement/sales-rol. Ze geven u de tools en technieken om uw
verkoopboodschap onderscheidend te maken van de concurrentie, consistent door het verkooptraject naar voren te laten komen en vooral
overtuigend te brengen.
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a
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Preproposal
planning & capture
management
Het beantwoorden van een request for proposal of aanbesteding start
niet op het moment dat die op uw bureau terechtkomt. Op dat moment
bent u mogelijk al te laat om een serieuze kans te maken om de deal
binnen te slepen.
Preproposalplanning (capturemanagement) is een essentiële fase in een
succesvol bidtraject. Hoe werkt u samen met uw klant en hoe zorgt u
ervoor dat u de juiste informatie voor een succesvol proposal boven tafel
krijgt? Maar we kijken ook naar het kwalificatieproces gedurende deze
preproposalperiode om verderop in het proces voorspelbaar succesvol
te zijn.

–– Introductie
–– Begrip van de inkoopcyclus van de
klant, de tijdlijn van beslismomenten
in combinatie met het bid- en
proposalproces.
–– Strategische stakeholderanalyse:
wat denkt de klant nu, wat willen we
dat de klant denkt en op welke wijze is
de klant te beïnvloeden?
–– Optimaliseren van de oplossing:
welke commerciële en inhoudelijke
afwegingen zijn er te maken om de
oplossing in het proposal optimaal
te laten aansluiten bij de wensen en
eisen van de klant?

Duur

1 dag
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Type

In-company
& Open training

–– Kennis van de concurrentie, wie zijn
de belangrijkste, welke invloed hebben
zij en hoe positioneert u uw proposal?
–– Beoordelen van past performance
bij uw klant of in vergelijkbare
contractsituaties.
–– Optimaliseren van de geboden
oplossing ten opzichte van wensen en
eisen van uw klant.
–– Opstellen van een risicoplan.

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Punten

8 APMP
CEU punten

Certificaat

Overtuigende
management
samenvattingen
Een goede managementsamenvatting is van cruciaal belang. Daar heeft
u de ruimte om uw eigen verhaal te vertellen en om de mindset van
de klant zo te conditioneren dat die uw proposal positief beoordeelt.
Maar wat moet er in staan? Welke structuur werkt? Zijn afbeeldingen
noodzakelijk? Zijn er alternatieven voor een managementsamenvatting,
zoals een executive brochure?
U leert hoe u een managementsamenvatting schrijft die uw klant
overtuigt.

Programma
–– Introductie
–– Doel van de
managementsamenvatting.
–– Hoe verwerkt u de
proposalstrategie (en uitleg van de
belangrijkste ingrediënten) in de
managementsamenvatting?
–– Hoe structureert u de
managementsamenvatting?
–– Hoe gaat u om met de
gerelateerde elementen in het
proposal, zoals voorbrief, voorwoord,
introductie en conclusies?

Duur

1 dag

Type

In-company
& Open
training

Deelnemers

Maximaal 12
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

–– Essentiële toetsen van de
kwaliteit van de managementsamenvatting.
–– Casestudies

Punten

Certificaat

8 APMP
CEU punten
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Leadership
programma
Aandacht voor professioneel bid- en proposalmanagement is steeds
vaker een strategische keuze binnen een organisatie. Commercieel
management moet daarom ook in staat zijn om op dit niveau te
handelen. Hoe geeft u vorm en leiding aan een biddesk en hoe krijgt u
grip op de realisatie van organisatie- en businessdoelstellingen?

In het Leadershipprogramma helpen wij u te komen tot een slagvaardige
proposalorganisatie met een heldere rolverdeling. Of het nu gaat om de
implementatie van een biddesk, optimalisering van uw bestaande biddesk
of de realisatie van een businesspartnermodel ter uitbreiding van uw
biddesk. Wij geven u een blauwdruk om een dergelijke complexe opgave
te realiseren. U krijgt duidelijke uitleg van de rollen en bijbehorende taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, benodigde infrastructuur en
afstemming met de organisatie. Zo bent u er zeker van dat uw programma niet
‘onder-’ of ‘overgeorganiseerd’ is en aansluit bij de wensen van de organisatie.
Voor het creëren en realiseren van samenhang, samenwerking en
synergie in uw bidmanagementafdeling biedt het leadershipprogramma
u de modernste inzichten en tools.
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Building a
Biddesk
Succesvolle ondernemingen hanteren een consistente strategische aanpak van hun proposalactiviteiten. Van het moment dat de opportunity is
gespot door sales, tot de uiteindelijke presentatie. Volgens een degelijk
proces, waarin duidelijk is wie wat doet, waarin u dezelfde taal spreekt
en een gezamenlijk doel heeft. Een biddesk is hiervoor de basis.
Een biddesk maximaliseert de winkansen, optimaliseert saleskosten
en reduceert risico’s. De workshop Building a Biddesk geeft u de handvaten om op pragmatische wijze en conform best practices een biddesk-blauwdruk te maken. In twee dagen doorloopt u alle aspecten voor
het inrichten van een succesvolle biddesk.

Best practice-proposalproces
Welke stappen zijn noodzakelijk
om te komen tot een effectief
proposalproces, van de
preproposalfase tot de presentatie?
Met als doel een consistente
overtuigende verkoopboodschap aan
uw klanten en prospects.
Rollen en verantwoordelijkheden
Een biddesk integreren in uw
organisatie vereist commitment van
directie en managementteam. Dit kan
alleen als er een helder overzicht is
van rollen en verantwoordelijkheden
binnen uw organisatie. Dat levert
u een efficiënte aansluiting op
met accountmanagement, goede
communicatie met kennisexperts en
een realistisch verwachtingspatroon.

Duur

2 dagen

Type

In-company
& Open
training

Resources
U heeft een robuust proposalproces en
een team van de juiste mensen met de
gewenste profielen, maar beschikken
ze over de juiste tools om een
maximaal rendement te realiseren?
Naast proces- en proposalspecialisten
bepalen de middelen die uw team tot
hun beschikking heeft in hoge mate
de kwaliteit van het eindproduct: het
proposal. Beschikken ze bijvoorbeeld
over eigen ruimtes om meetings te
faciliteren (warrooms)?
Kortom, in deze workshop doorloopt
u alle aspecten om een kwalitatief
goede basis voor een strategische
biddesk te bouwen. Met als resultaat:
succesvolle proposals.

Deelnemers

Maximaal 10
deelnemers
/ minimaal 6
deelnemers

Punten

Certificaat

16 APMP
CEU punten
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Opzet metrics
programma
Hoe goed functioneert uw biddesk? Heeft het team duidelijke en
haalbare doelstellingen? Is uitbreiding wenselijk, en zo ja, op basis
waarvan? Het functioneren van biddesks wordt meestal afgemeten aan
algemene criteria zoals winratio en percentage new business. Om echt
inzicht te krijgen in wat een biddesk bijdraagt aan de doelstellingen van
de organisatie is een metricsprogramma onontbeerlijk. In deze workshop
behandelen we de best practices voor het ontwikkelen en opzetten van
uw eigen metricsprogramma.

Programma

Definieer doelstellingen voor een
gestructureerd metricsprogramma:
–– Wie en wat zijn nodig om deze
doelstellingen te bereiken?
–– Welke zaken moeten gemanaged
worden om de kans op het
bereiken van deze doelstellingen te
maximaliseren?
–– Inventariseer de mate van
professionaliteit van de organisatie
om de metrics te analyseren, te
ondersteunen en te onderhouden:
Is er bijvoorbeeld een robuust
businessdevelopmentproces

Duur

1 dag
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Type

In-company
& Open training

aanwezig, dan is de kans groter dat een
gestructureerd programma ook meer
relevante data oplevert.
–– Bezit de organisatie de benodigde
tools en resources?
–– Link metrics aan resultaten:
Welke doelstellingen zijn benoemd?
Welke targets zijn gedefinieerd? Hoe
meet u deze? Kiest u voor kwantitatieve
meetresultaten of voor kwalitatieve
meetresultaten?
–– Historische resultaten vergelijken
met huidige ‘in proces’-resultaten of
geprognotiseerde resultaten (minimale
normen of voldoen aan strategische
doelstelling).

Deelnemers

Maximaal 8
deelnemers
/ minimaal 4
deelnemers

Punten

8 APMP
CEU punten

Certificaat

Proposal
businesspartnerenabling
Maakt uw businessmodel gebruik van partners, resellers of authorized
dealers die uw producten en services offreren, dan biedt deze
workshop u nieuwe tools en inzichten om uw ‘channel’ naar een hoger
proposalniveau te tillen. De aanpak is gericht op het maximaliseren van
de omzet van uw businesspartners door ze te ondersteunen bij grote
requests for proposals en aanbestedingen.
De basis voor deze workshop is het businesspartnerenablingprogramma, ontwikkeld door Strategic Proposals NL. Dit programma
heeft zich in de loop der jaren bewezen en draagt officieel de titel APMPbest practice. Het programma zorgt voor een heldere en makkelijke
wijze van samenwerken, een steviger positie in de merkvoorkeur
van uw businesspartners en een hoger succesratio voor u en uw
businesspartners.

Programma
–– Introductie.
–– Van kwalificatie, productfits tot
special bids.
–– Juridische aspecten en gelijke
behandeling.
–– Differentiatie in bidsupport op
basis van type partner.
–– Bidsupportpropositie: processen,
tools en systemen.
–– Bidsupport (rollen, fte's) vanuit
de leverancier.

Duur

1 dag

Type

In-company

Deelnemers

Maximaal 8
deelnemers
/ minimaal 4
deelnemers

Het businesspartnerenablingprogramma geeft u de mogelijkheid
om u als leverancier te onderscheiden
van de concurrentie op meerdere
punten:
1. ‘Ease of doing business’.
2. Kennis van procedures en aanpak.
3. Verbreding van de eigen biddesk.

Punten

Certificaat

16 APMP
CEU punten
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Aan
melden
Aanmelden voor een training of workshop met open inschrijving kan eenvoudig
via de website van Strategic Proposals NL (www.strategicproposals.nl).
Op de pagina Agenda Open Trainingen staat een overzicht met data van alle
geplande trainingen en workshops. Via het aanmeldformulier of een mail
schrijft u zich in. Is op het moment van inschrijving de training volgeboekt, dan
kunnen we u op een wachtlijst voor die training plaatsen als u daar prijs op
stelt. Strategic Proposals NL kan tot vijf dagen voor aanvang van een training
beslissen een training niet door te laten gaan als het aantal aanmeldingen
onvoldoende is, of als zich een andere dringende reden voordoet om over te
gaan tot annulering. Bij annulering door Strategic Proposals NL ontvangt u
uiteraard onmiddellijk bericht. Indien u zelf onverwacht verhinderd bent, kunt u
zich zonder extra kosten laten vervangen door een collega. Annulering zonder
kosten is mogelijk tot twee weken voor aanvang van de training.

Incompany-training boeken

Wanneer u een training of
workshop wilt boeken, of een
afspraak wilt maken om te
bespreken wat Strategic Proposals
NL u te bieden heeft, dan kunt u
contact met ons opnemen via
mail of per telefoon.
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Mail
info@strategicproposals.nl

Telefoon
030 - 88 96 000

Why
us?
–– Omdat u trainers
wilt die erkend zijn in het
proposalmanagementvakgebied,
daarin gecertificeerd zijn en
die regelmatig presenteren op
proposalmanagement-conferenties.
–– Omdat u een trainingsbureau
wilt dat voor cases en voorbeelden
gebruikmaakt van uw eigen
offertemateriaal.
–– Omdat u een trainingsbureau wilt
dat begrijpt hoe inkoop werkt en hoe
uw aanbiedingen worden beoordeeld.
–– Omdat u trainers zoekt die
helder en duidelijk omgaan met de
verschillende rollen (zoals Sales) in

het proposalproces. Omdat elke rol zijn
eigen behoefte heeft.
–– Omdat u trainingsmateriaal wilt
dat is gebaseerd op bewezen tools en
technieken en dat gebruik maakt van
best practices.
–– Omdat u wilt werken met een
organisatie en trainers die op alle
fronten hoog scoren bij haar klanten.
Wat zeggen deelnemers, wat zijn
de resultaten in zowel kwaliteit als
winratio’s?
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Gemiddelde feedbackscore van 9 over de laatste 10 jaar

"Trainer geweldig, geen monoloog
maar een interactieve dag".

"Inhoudelijk – sterk."
"Snelheid, tempo – uitstekend"

"TOP TOP TOP!!!"
"Veel praktische informatie en
handige tools. Structureren van
een tekst was een eyeopener."

"Geweldige tips!"
"Goed om te zien waar
proposalmanagement naar
toe gaat in de toekomst. Veel
voorbeelden had ik nog nooit
eerder gezien."

"Eigenlijk zou iedereen
binnen onze organisatie
hier naartoe moeten."
"Verfrissend en luchtig gebracht,
ik heb me uitstekend vermaakt."

"Toptrainer, geloofwaardig
en duidelijk met kennis van
zaken."
"Met name de praktijkvoor-beelden
hebben mij erg geholpen".

"Vervolgtraining,
opfristraining,
ik wil meer!"
"Duidelijk verhaal, helder en to
the point gebracht."

"Voldoende ruimte voor
eigen inbreng."
"Goed om te zien dat goed
bidmanagement aansluit op
alle inkoopvormen. Bij BVP is dit
eigenlijk heel logisch."

"Overtreft mijn
verwachting aan alle
kanten, zoveel aspecten
waarbij ik nog nooit had
stilgestaan."
"Je hebt me de hele dag geboeid,
dat lukt niet iedereen."

"Snel, afwisselend, met
humor, interactief. Was
iedere training maar zo."
"Prettige manier van
communiceren, rustig,
helder en aansprekende
praktijkvoorbeelden."

"Prettig om met onze
eigen offertes te werken,
de trainer heeft zich
duidelijk verdiept in onze
organisatie en branche."
"Beste workshop ever!!"
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Strategic Proposals NL
030 88 96 000
info@strategicproposals.nl
strategicproposals.nl

Salesprogramma
Voorspelbaar winnen
Blijvend verbeteren en realiseren van resultaten, wij houden
van succes. Van praktijkgerichte trainingen en proposalmanagement-certificering tot intensieve workshops voor grip op
de realisatie van biddesk- en businessdoelen. Internationaal
en toonaangevend binnen het vakgebied, van benchmarking,
analyse of (her)ontwerp van uw proposalproces, maar we
stropen ook onze mouwen op en halen samen met u die belangrijke deal binnen. Met specialisten die zijn gecertificeerd
en onderscheiden op het vakgebied van bid- en proposalmanagement. Altijd op basis van bewezen methodieken en best
practices waardoor succes een herhaalbaar proces wordt.

www.strategicproposals.nl

