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Bid- en proposalmanagement is al lang niet meer een vakgebied waar iemand ‘in rolt’. Een
carrière als bid- JA proposalprofessional is tegenwoordig een welbewuste keuze. Een keuze
voor een vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt en waarin continue verbetering van de

benodigde kennis en technieken essentieel zijn. Het SPnl-certificeringsprogramma behandelt
en leert u alle aspecten van dit dynamische vakgebied, van capturemanagement tot

proposalpresentaties.

SPnl
Certificerings-
programma

Een unieke leergang in
bid- & proposalmanagement

Het SPnl-programma biedt u alle bid- en
proposalvaardigheden om in de volle breedte en
diepte van het vakgebied persoonlijk en
professioneel te groeien. Verdeeld over drie niveaus
komen alle belangrijke aspecten uit het boeiende
veld van bid- en proposalmanagement aan de orde
en sluit daardoor bij iedere fase in uw carrière aan.

Ieder niveau bestaat uit 4 modules die zich
onderscheiden door hun praktijkgerichte aanpak.
Iedere module staat onder leiding van een ervaren
en gecertificeerde trainer, en per module,
verschillende gastdocenten voor een specialistisch
onderwerp (bijvoorbeeld inkoop).

Niet alleen tijdens de opleidingsdagen maar ook via
thuisstudie en praktijkoefeningen in uw eigen
werkomgeving slaan wij een brug tussen theorie en
praktijk zodat u direct profijt heeft van uw opleiding.



SPnl Certificeringsprogramma

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.

Een programma waarin alle aspecten van
bid- en proposalmanagement
samenkomen. Dat is precies wat dit
programma zo krachtig maakt. Door iedere
stap te behandelen krijgt u niet alleen de
kennis en kunde om die stap toe te passen,
maar bent u in staat om het geheel te
overzien. Dit levert inzicht op in de kwaliteit
van uw proposal.

Het SPnl-programma sluit aan op ieder
moment in uw carrière en biedt de
mogelijkheid om verdere diepgaande bid-
en proposalkennis op te doen of te
verbreden naar het managen van een
professioneel en best practice bid- en
proposalcenter.

Specialist level vormt het startpunt voor uw
carrière in bid- en proposalmanagement of
verstevigt het fundament onder uw loopbaan om
op verder te bouwen.

Module 1
De basis van een consistent en professioneel
proposalproces.
■  Introductie proposalmanagement

■ Captureplanning

■ Competitive intelligence

Module 2
Het ontwikkelen van een onderscheidende
verkoopboodschap in de offerte.
■   Pre-proposal planning

■   Bid sign-on JA kick-off

■   Strategie JA winthema’s

Module 3
Kwaliteit verhogende stappen voor succesvol
aanbieden.
■   Inkoopmethodieken

■   Overtuigende proposal en tekststructuur

■   Overtuigende teksten JA antwoorden

Module 4
Best practice proposaltechnieken voor een
optimale evaluatie.
■   Reviews

■   Contentplanning

■   Proposal graphics

Type

Open training
In-company

Duur

2 dagen
per module



SPnl Certificeringsprogramma

U heeft succesvol SPnl Specialist doorlopen, u
heeft minimaal 3 jaar ervaring als bid- en
proposalprofessional en zoekt verdieping en
verbreding binnen uw vakgebied.

Module 1
Input die nodig is voor een overwogen
kwalificatiebeslissing.
■ Teaming-agreements

■ Proposalmanagement-plannen

■ Price-to-win

Module 2
Modellen en technieken voor het bepalen van een
win en proposalstrategie en justificatie.
■ Klant- en concurrentieanalyse

■ Proof points / data verzamelen

■ Opportunityplannen

Module 3
Faciliteren van key-events in een best practice
proposalproces.
■ Kwalificatie en Strategie

■ Contentdevelopment

■ Red team-reviews

Module 4
Borgen en verhogen van de kwaliteit van het
proposalproces.
■ Knowledgebasemanagement

■ Kwaliteitsmanagement en lessons learned

■ Biddesk-metrics

Management van een Bidcenter of excellence
vereist niet alleen een ruime ervaring als bid- en
proposalprofessional maar ook kennis van en
inzicht in de strategische mogelijkheden.

Module 1
Bouwen en managen van een high performance
bid- JA proposalteam.
■   Samenstelling en bouwen bidteam(s)

■   Rollen JA verantwoordelijkheden

■   Team performance metrics

Module 2
Opzet en borgen van een gericht en pro-actief
proposalproces voor new-business.
■   Wat denkt de klant nu

■   Wat willen we dat de klant denkt

■   Op welke wijze is de klant te sturen

Module 3
Strategische benadering voor het succesvol
verlengen van een contract.
■   Re-bid met of zonder RfP

■   Acties gedurende het contract

■   Best practice re-bid proces

Module 4
Self-assessment van uw proposalorganisatie, waar
liggen mogelijkheden voor succes en groei.
■   Proposalresources en tools

■   Organisatie en cultuur

■   Ontwikkelingen in proposalmanagement

Deelnemers

Max. 12 pers.
Min. 5 pers.

CEU Punten

8 punten
per module

Certificaat

Inclusief
Certificaat



Jaarlijks leggen duizenden professionals de APMP-examens af
(Association for Proposal Management Professionals). Dat maakt de
APMP toonaangevend binnen de branche.

Strategic Proposals is als enige partij in Nederland Authorized Training
Organisation (ATO) van de APMP en levert trainingen conform de
kwaliteitseisen en normen van de APMP.

Het SPnl-programma en APMP-certificering zijn daarom 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.

Meer informatie
  info@strategicproposals.nl
  030 88 96 000


