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of te duur aanbieden
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SAVAL: 
“SOFON IS VOOR ONS EEN 
STRATEGISCHE TOOL OM 
COMMERCIËLE DOELEN TE BEHALEN”

LUBO: 
“DANKZIJ SOFON VALLEN VOOR- EN 
NACALCULATIE BINNEN EEN ACCEPTABELE 
BANDBREEDTE”

BROEKEMA: 
“MET HETZELFDE AANTAL 
MEDEWERKERS VERZETTEN WIJ VEEL 
MEER WERK”
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Een interview met Erwin de Vrind (Business Support Manager) en 
Ad Buijs (Sales Offi ce Manager) van Saval: “Sofon heeft gezorgd voor 
een betere verdeling van de werklast.”

Business Case

Experts aan ’t woord
Een interview met Ben de Haan (Staff Executive & Marketeer) en 
Jan Kerdijk (Production Planner) van Broekema: “Met hetzelfde aantal 
werknemers verzetten wij veel meer werk.”

Ready to Go
Een interview met Franc van Wilgen (Managing Director Lubo), 
Tom Kesteloo (R&D Engineer Lubo), Harry Buter (Business Application 
Engineer Bollegraaf) en Klaas Jan Riezebos (Senior Consultant Sofon): 
“We weten wat de kostendragers zijn en zien niets over het hoofd.”

Nieuwe klanten 

2013 wordt het jaar van verkoop. Internationaal 
 actieve ondernemingen richten zich steeds meer 
op het sneller en beter maken van het verkoop-
proces. 

Nu veel ondernemingen ondersteunende functies 
en zelfs productie hebben geoutsourced of ver-
plaatst naar lagelonenlanden, is het zaak om het 
verkoopproces op orde te krijgen. Vertragingen in 
verkoop door handmatige, foutgevoelige processen 
hebben een negatieve invloed op concurrentie-
kracht en winstgevendheid.

Bij Sofon zien we een sterke toename van de be-
reidheid bij ondernemingen om middels gerichte 
investeringen verkoopprocessen te verbeteren. 
Bedrijven kijken weer vooruit en investeren in de 
toekomst. En hoe kan dat beter dan door te inves-
teren in de kwaliteit van de communicatie met 
prospects en klanten? Dat is wat we doen – en we 
zijn er blij mee dat steeds meer bedrijven kiezen 
voor Sofon. 

In deze nieuwsbrief leest u wat Sofon heeft be-
tekend voor Broekema, Saval en Lubo.

Veel leesplezier! 

Otto van der Tang
Managing Director

Het jaar van verkoop
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Broekema is dé specialist op het gebied van kwalitatief hoog-
waardige zeefbanden en hun bijbehorende aandrijfcompo-
nenten en draagrollen. Broekema heeft productiefaciliteiten 
in  Nederland en de VS (Minnesota en Californië), maar ook 
agenten en dealers wereldwijd. De internationale organisatie 
kon wel wat ondersteuning gebruiken in het verkoop- en pro-
ductieproces. Sofon en Microsoft Dynamics AX vormden de 
oplossing, aldus Ben de Haan (Staff Executive & Marketeer) 
en Jan Kerdijk (Production Planner). 

Hoe hebben jullie de implementatie aangepakt?
De Haan: “Ik ben destijds helemaal vrijgemaakt voor de 
implementatie van Sofon. Programmeerkennis had ik niet, 
maar dat bleek ook niet nodig te zijn. Als je affi niteit hebt met 
IT en logisch nadenkt, dan kom je er wel.” 
Kerdijk vult aan: “Ook is er een connector tussen Sofon en 
AX geïmplementeerd. Alhoewel er sprake is van twee ver-
schillende systemen, merken de gebruikers hier niets van. 
De systemen lopen naadloos inelkaar over. Inmiddels rollen 
we internationaal steeds verder uit. In 2012 hebben we de 
combinatie Sofon en AX in de VS geïmplementeerd. Onze 
Duitse productiebedrijven volgen nog.”

Jullie zien dus duidelijk de meerwaarde van Sofon?
De Haan: “Ja, wij zien Sofon als meer dan een confi gurator. 
Sofon wordt steeds meer ingezet als een soort kenniscen-
trum; voor het borgen van kennis.”
Kerdijk vult aan: “Voorheen was het maken van offertes voor-
behouden aan mensen met veel ervaring. Dankzij Sofon is de 
kennis van deze collega’s nu beschikbaar voor iedereen. Dit 
heeft als voordeel dat ervaren werknemers zich op andere za-
ken kunnen concentreren. En nieuwe medewerkers kunnen 
al snel aan de slag, zonder fouten te maken.” 

Wat betekent snel en foutloos werken voor Broekema?
De Haan: “Dankzij Sofon en AX kunnen we met hetzelfde 
aantal werknemers veel meer werk verzetten (300 offertes 

per maand, 200 productieorders per week). We kunnen meer 
aanvragen aan, waardoor onze omzet is gestegen.”
Kerdijk: “Niet alleen de omzet is gestegen, ook planning, 
werkvoorbereiding en productie hebben profi jt van Sofon. 
Nu stuklijsten en routings foutloos zijn, hebben we de goede-
renstroom binnen het bedrijf beter onder controle. Ook heb-
ben we inzicht in de dekking van de machines en de werk-
plaats.”

Wat heeft Sofon voor Broekema betekend?
De Haan: “De implementatie van Sofon en AX is een belang-
rijke stap geweest voor Broekema. We kunnen nu meer han-
delen op basis van inzicht, niet alleen op gevoel. We weten nu 
precies in welke markten we het meest verkopen, welke pro-
ducten dat zijn... Ook hebben we meer inzicht in onze kost-
prijzen. We hogen de kostprijzen niet zomaar op, ze zijn echt 
gebaseerd op de huidige materiaal- en productiekosten.”

Met hetzelfde aantal 
werknemers verzetten 
wij veel meer werk
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experts aan ’t woord

Ben de Haan 
STAFF EXECUTIVE & MARKETEER

Jan Kerdijk 
PRODUCTION PLANNER 

 RESULTATEN
    · Met hetzelfde aantal werknemers meer werk verzetten

    · Correcte stuklijsten en routings in ERP (Microsoft 
  Dynamics AX)

    · Sofon vormt kenniscentrum

    · Nieuwe medewerkers kunnen snel aan de slag

    · Ervaren medewerkers hebben tijd over voor complexere 
  taken

    · Minder fouten binnen de organisatie

    · Meer inzicht in kostprijzen

    · Meer inzicht in dekking machines/werkplaats



Strategische tool om commerciële 
doelen te behalen

Sofon heeft gezorgd voor 
een betere verdeling van 
de werklast

business case

4

Vrijwel alle Sofon-klanten bereiken vergelijkbare resultaten 
met de software van Sofon; betere offertes die sneller tot stand 
komen. Zo ook de Business Unit Systems van Saval, onder-
deel van de SK FireSafety Group. Saval bereikte echter meer... 
Wij gingen in gesprek met Erwin de Vrind (Business Support 
Manager) en Ad Buijs (Sales Offi ce Manager) van Saval. 

Brand- en vluchtveiligheid 
Saval, kartrekker van dit project, is sinds 1925 actief op het ge-
bied van brand- en vluchtveiligheid; van haspels tot volledige 
brandblussystemen. Buijs: “Last-minute aanvragen zijn voor 
ons steeds vaker de dagelijkse realiteit. De tijd om te offreren 
wordt dus steeds korter, dit geldt ook voor de doorlooptijden 
van projecten. Het was voor ons dus het moment om het ver-
koopproces te optimaliseren. En dat is gelukt; dankzij Sofon 
zijn alle processen onder de loep genomen en verbeterd.” 

Combinatie CRM-offertegenerator
Saval maakt gebruik van de combinatie Sofon Sales Organi-
zer (CRM) en Sofon Proposal Organizer (offertegenerator). 
De Vrind: “Deze combinatie neemt ons veel werk uit handen. 
Belangrijke data uit CRM – zoals adresgegevens – worden 
automatisch overgenomen in een offerte. Anderzijds wor-
den belangrijke offertewaarden direct bij de klantgegevens 

Erwin de Vrind

Ad Buijs

SALES OFFICE MANAGER OVER GUIDED SELLING – 
PIPELINE IN KAART

Buijs: “Met Sofon heb je je volledige pipe line in kaart en 
houd je die dus eenvoudiger gevuld. Dat is belangrijk. Als je 
je alleen focust op de orders die bijna gaan vallen, kun je in 
de toekomst mooie orders mislopen. Dankzij Sofon blijven 
we zelfs alert op projecten ver in de toekomst, bijvoorbeeld 
een nog te bouwen ziekenhuis.”



 bewaard. Vanuit CRM kunnen we offertes eenvoudig opvol-
gen en zien welke aanvraag prioriteit heeft. Zo hebben we 
onze volledige pipeline in kaart.” 

Betere verdeling werklast
Sofon heeft gezorgd voor een betere verdeling van de werk-
last binnen Saval. De Vrind: “Iedereen maakt nu Activiteiten 
in Sofon aan. Het is dus direct duidelijk wie overloopt in het 
werk. Een collega die het wat rustiger heeft, kan nu makke-
lijker bijspringen, want: wat een projectbegroter voorheen in 

zijn hoofd deed – beslissingen nemen, calculeren – gebeurt 
nu onder de motorkap van Sofon. Je kunt elkaars werk dus 
makkelijker overnemen en creëert zo meer back-up.”

Meer tijd voor andere zaken
Dankzij Sofon is de offertedoorlooptijd verkort van 4 uur naar 
2 á 3 minuten, maar Saval verwacht meer in de toekomst! 
Buijs: “Straks voert de Buitendienst de informatie direct in 
Sofon in en is de offerte klaar! Geen dubbel werk voor de 
Binnendienst meer, maar tijd voor andere zaken: het opvol-
gen van offertes, het optimaliseren van offerteteksten... Dit 
maakt onze verkooptrajecten nog eenvoudiger en sneller te 
doorlopen.” 

Steeds meer toepassingsmogelijkheden
Saval ziet steeds meer toepassingsmogelijkheden voor Sofon. 
Buijs: “Zodra de regiobedrijven van SK FireSafety Group met 
Sofon werken, weten we precies wie waar offreert. Zo voor-
komen we interne concurrentie. Ook gaat Service gebruik 
maken van Sofon. We kunnen dan precies zien wat er aan-
geboden is, wanneer er nagebeld moet worden, wat de sla-
gingskans is... We willen de serviceovereenkomst nu direct 
meesturen met de aanbieding en hier niet een half jaar mee 
wachten. Wie weet heb je die handtekening ook al binnen 
en verdienen we meer geld bij bestaande klanten. Sofon is 
voor ons dus echt een strategische tool om onze commerciële 
doelen te behalen.” 
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 RESULTATEN
    · Verkoopprocessen gestandaardiseerd en verbeterd

    · Offertedoorlooptijd verkort van 4 uur naar 2 á 3 minuten

    · Verkooptrajecten eenvoudiger en sneller te doorlopen

    · Meer tijd voor andere (verkoop)zaken

    · Dubbel werk verleden tijd

    · Volledige pipeline in kaart

    · Eenvoudiger opvolgen offertes

    · Inzicht in werklast per medewerker

    · Werk kan van elkaar worden overgenomen 

TIPS VOOR EEN OPTIMALE INZET VAN 
GUIDED SELLING

    · De Vrind: “Maak een man vrij voor modelbouw; zo maak 
  je je de software snel eigen en kun je vlot schakelen – met 
  weinig consultancy. In ons geval maar 10 dagen! Maar 
  heb je wel hulp nodig, dan heeft Sofon goede consultancy 
  en support klaarstaan.”

    · Buijs: “Zorg dat iedereen met Sofon werkt, zo heb je 
  meer inzicht in activiteiten en verlopen verkooptrajecten 
  eenvoudiger.”

MODELBOUWER OVER GUIDED SELLING – LEGO-DOOS

De Vrind: “Sofon is in feite een Lego-doos; je kunt er alles 
mee bouwen. Om te bouwen, heb je wel alle informatie uit 
de organisatie nodig. Je standaardiseert dan niet alleen. 
Eigenlijk bekijk je alle processen met een frisse blik en breng 
je ze opnieuw – en beter – in kaart.”



Nooit meer een product te 
goedkoop of te duur aanbieden

We weten wat de 
kostendragers zijn 
en zien niets over 
het hoofd

ready to go
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Het scheiden en recyclen van materialen wordt steeds belang-
rijker en noodzakelijker. Dat ervaart Lubo Systems te  Emmen – 
onderdeel van Bollegraaf Holding – dagelijks. Lubo ontwikkelt 
en produceert klantspecifi eke machines voor de recyclingindus-
trie. Lubo weet sterk te groeien door haar oplossingsgericht-
heid, innovativiteit en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
De invoering van Sofon Guided Selling draagt hier een steen-
tje aan bij. Franc van Wilgen (Managing Director Lubo), Tom 
Kesteloo (R&D  Engineer Lubo), Harry Buter  (Business Appli-
cation Engineer Bollegraaf ) en Klaas Jan Riezebos (Senior Con-
sultant Sofon) gaan nader in op de resultaten. 

Acteren als twee bedrijven 
De sorteerunits van Lubo worden seperaat verkocht, maar 
kunnen ook onderdeel uitmaken van de oplossingen van 
Bollegraaf Recycling Solutions. Van Wilgen: “Toen Bolle-
graaf met Sofon aan de slag ging, was het handig om ook 
onze machines vast te leggen in Sofon. Nu kan Bollegraaf 
onze producten offreren, maar kunnen wij Sofon ook inzet-
ten voor onze eigen offertegeneratie. We acteren zo als twee 
bedrijven, terwijl we in feite één bedrijf zijn. Dankzij Sofon 
offreren we snel in verschillende talen, maar weten we ook 
welke verkoop- en betalingsvoorwaarden we per land moeten 
hanteren.” 

Tom Kesteloo

Harry Buter

MANAGING DIRECTOR OVER GUIDED SELLING

Van Wilgen: “De voordelen die Sofon belooft, ervaren wij 
dagelijks.”



Niet te duur, niet te goedkoop
Lubo ontdekte dat Sofon ook op calculatievlak veel te bieden 
had. Van Wilgen: “We hebben te maken met zoveel klantspe-
cifi eke zaken dat het lastig was om een juiste verkoopprijs 
vast te stellen. En je wilt een product nu eenmaal niet te goed-
koop of te duur aanbieden. Nu hebben we goed in kaart wat 
de kostendragers zijn, maar zien we ook geen kosten meer 
over het hoofd. Dankzij Sofon vallen voorcalculatie, nacal-
culatie en technische voorcalculatie binnen een acceptabele 
bandbreedte. Wijzigingen in prijzen zijn eveneens vlot aan 
te brengen en worden automatisch doorgerekend voor alle 
producten. Zo geeft iedereen altijd dezelfde actuele prijzen 
af. En wij kunnen door middel van managementrapportages 
de marges en overschrijdingen in de gaten houden.” Maar 
hoe is Lubo zo ver gekomen?

In drie maanden live
Voor de implementatie van Sofon is een projectteam opgezet. 
Klaas Jan Riezebos begeleidde de implementatie vanuit So-
fon, Harry Buter gebruikte zijn ervaring van de Sofon-imple-
mentatie bij Bollegraaf en Tom Kesteloo werd ingezet als mo-
delbouwer. Riezebos: “Lubo wilde in drie maanden live gaan 
– en dat is ook gelukt. Het aanstellen van een fulltime model-
bouwer vormde hier een succesfactor. Vrijstelling van andere 
werkzaamheden zorgt ervoor dat er geen prioriteitsconfl icten 
ontstaan.” Van Wilgen vult aan: “We kwamen al snel tot de 
conclusie dat het een collega moest worden; iemand die ons 
bedrijf en onze producten goed kent met conceptueel denk-
vermogen.” 

Processen verbeteren
Tom Kesteloo was verbaasd dat hij als R&D Engineer ge-
vraagd werd voor de modelbouw. Kesteloo: “Ik dacht dat de 
Sofon-implementatie meer iets voor een IT’er zou zijn. Maar 
je bent eigenlijk meer bezig met het verbeteren van proces-
sen, dan met IT. Sofon kun je op je eigen manier inrichten 
en je ziet direct resultaat. Ook collega’s zagen de meerwaarde 
van Sofon. Ze dachten met me mee en dat is fi jn als je kennis 
– tot in de detail – probeert vast te leggen.” Buter vult aan: “Je 
ontdekt al snel dat bepaalde zaken niet eenduidig zijn, of dat 
informatie ontbreekt. Als die informatie boven tafel komt en 
vastgelegd is, levert dat enorme voordelen op. Het verkort je 
doorlooptijd en voorkomt toekomstige zoektochten.”
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 RESULTATEN
    · Kennis ligt vast en is toegankelijk

    · Geen dubbele invoer

    · Snel offreren in verschillende talen

    · Automatisch de juiste verkoop- en betalings-
  voorwaarden in verschillende landen

    · Voorcalculatie, nacalculatie en technische voorcalculatie 
  vallen binnen acceptabele bandbreedte

    · Prijswijzigingen worden automatisch doorgerekend

    · Marges en overschrijdingen in kaart middels 
  managementrapportages

    · Standaardisatie

    · Onderhoud zonder IT-kennis

TIPS VOOR EEN OPTIMALE INZET VAN 
GUIDED SELLING

    · Van Wilgen: “Zorg ervoor dat meerdere werknemers 
  modellen kunnen maken en onderhouden. Zo spreid je 
  ook daar kennis.”

    · Van Wilgen: “Screen je werknemersbestand als je een 
  modelbouwer zoekt. Je hebt een voorsprong als iemand je 
  bedrijf en producten al kent.” 

SENIOR CONSULTANT OVER GUIDED SELLING

Riezebos: “Het is mooi dat de implementatie niet 
alleen resultaten in het verkoop- en offerteproces, maar 
bedrijfsbreed bewerkstelligd heeft.”

MODELBOUWER OVER GUIDED SELLING

Kesteloo: “Een Sofon-implementatie is geen IT-project. Het 
is geen programmeren, maar processen verbeteren.”

BUSINESS APPLICATION ENGINEER OVER GUIDED 
SELLING

Buter: “Sofon is de aanleiding geweest voor het bedenken 
van standaardoplossingen.”



Sofon is leverancier van verkoopondersteunende software onder de 

naam Sofon Guided Selling. Met Sofon worden offertes, contracten, 

orders en andere verkoopdocumenten eenvoudig, snel en foutvrij 

samengesteld. Sofon Guided Selling ondersteunt onder meer cal-

culatie, confi guratie, visualisatie en documentgeneratie in iedere 

wenselijke taal. Zo gaan verkoopkosten omlaag, nemen levertijden 

af, nemen scoringskansen toe en verbetert de samenwerking tussen 

klanten, dealers, verkoop, engineering en productie. Sofon integreert 

met gangbare CRM- en ERP-systemen en is geschikt voor alle onder-

nemingen die klantspecifi ek werken – in iedere branche – waar ook 

ter wereld. 

Sofon B.V.

Science Park 

Eindhoven 

Ekkersrijt 5214

Son 5692 EG

Nederland

T 040 - 267 71 99

F 040 - 267 71 98

I www.sofon.com

E info@sofon.com

Nieuwe klanten

Sofon Guided Selling wordt gebruikt in verschillende branches bij – zo op het oog – totaal verschillende 

klanten en producten. Onze klanten opereren in de wereld van industrie, groothandel, transport, verzekeringen, 

telecom en dienstverlening. 

Een korte kennismaking met enkele nieuwe klanten:

Tolsma-Grisnich biedt totaaloplossingen én componenten voor 

het reinigen, sorteren en bewaren van agrarische producten 

(aardappelen, uien, wortelen) bij agrarische ondernemers, verpak-

kers en de indus triële verwerkers. Naast de boven- en ondergrondse ventilatiekanalen voor bulkopslag, is 

 Tolsma-Grisnich de specialist in kistenbewaring met geforceerde ventilatie (blazen of zuigen) en ruimte-

beluchtings- en koelsystemen. Wereldwijd kiezen telers, handelaren en verwerkers voor Tolsma-Grisnich-

producten vanwege hun innovatieve karakter, bedieningsgemak en bedrijfszekerheid. Tolsma-Grisnich 

stelt hoge eisen aan haar producten en diensten, maar ook aan haar calculaties en offertes. Deze moeten 

snel, compleet, foutloos en professioneel worden samengesteld en beschikbaar zijn voor de klant. Om dit 

proces verder te verbeteren en versnellen heeft Tolsma-Grisnich Sofon geselecteerd.

Itema is een vooraanstaand producent van weefmachines met productielocaties in 

 Italië, Zwitserland en China. Het bedrijf heeft een traditie die meer dan 150 jaar terug-

gaat en een ‘installed base’ van meer dan 200.000 weefmachines. Naast de Rapier en de Air jet, is Itema 

uniek met de Projectile-technologie. Het bedrijf garandeert de juiste weefmachine voor elk type geweven 

textiel. Het bedrijf zorgt voor een snelle, betrouwbare service in meer dan 100 landen over de hele wereld. 

Sofon is uitgekozen als offerte- en verkoopconfi gurator voor de verkoopbuitendienst, de internationale 

verkoopkantoren en het dealernetwerk van Itema. Sofon zal worden geïntegreerd met SAP.

Guided Selling Blog 
Sofon wil haar kennis 
graag delen met u! 
In Sofon’s wekelijkse 
blogs komen verschil-
lende experts uit de 
Sofon-organisatie aan 
het woord. Door hun 
vele contacten met 
klanten hebben zij een 
duidelijke visie op de 
verbeteringsmoge-
lijkheden binnen het 
verkoop- en offerte-
proces van bedrijven 
die klantspecifi eke 
 producten en diensten 
leveren. Word ook 
deelgenoot van deze 
kennis en bezoek 
www.sofon.com/blog.

Twitter 
Wilt u op de hoogte 
blijven van de activi-
teiten van Sofon? Volg 
ons dan op Twitter! 
Hier bent u als eerste 
op de hoogte van een 
nieuwe blog post of 
onze deelname aan 
een seminar of beurs. 
U vindt ons op www.
twitter.com/sofonbv.

Facebook 
Like ons op Facebook 
en u bent als eerste op 
de hoogte van handige 
verkooptips, inspire-
rende evenementen en 
interessante artikelen.
U vindt ons op 
www.facebook.com/
sofonguidedselling.

activiteiten
Evenementen

Sofon Seminar
25 april 
Kasteel Wijenburg,
Echteld (NL)
Sprekers: Erwin de Vrind 
(Sofon-klant: Saval), 
Anton van Wezel 
(Com4tec) en Otto van 
der Tang (Sofon).

Aanmelden?
www.sofon.com/seminar

Like ons op Facebook!

Like ons op Facebook en u bent als eerste op de hoogte van handige 

verkooptips, inspirerende evenementen en interessante artikelen. 

En dat is niet alles! Onder iedere 50 ‘Likers’ wordt een e-reader van 

Kindle verloot!

 

U vindt ons op www.facebook.com/sofonguidedselling.  


