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controle en 
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WTH: 
“IN ONZE MARKT IS HET VAN 
BELANG OM SNEL EEN GOEDE, 
FOUTLOZE, UNIFORME OFFERTE 
NEER TE LEGGEN”

PENTAIR HAFFMANS: 
“DANKZIJ SOFON BIEDEN WIJ SCHERPER 
AAN, WAT SCOREN VEREENVOUDIGT”

SOFON: 
“KENNIS IS DE SLEUTEL TOT 
SUCCES”

Inspelen op een 
veranderende markt
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Een interview met Rob Heuperman (Algemeen Directeur), Jan Kreiter 
(Teamleider Calculatie) en Ton de Vreede (Modelbouwer) van 
WTH Vloerverwarming en -koeling: “Fouten in calculaties kostten ons 
voorheen veel geld. Daar hebben we nu geen last meer van.”

Business Case

Industry in the Spotlight
Een interview met Otto van der Tang (Managing Director) en Geert van 
der Weide (Business Development) van Sofon: “Kennis is de sleutel tot 
succes in de installatiebranche.”

Longtime Sofon Customer
Een interview met Bart Gooren (Value Stream Manager Systems), 
Bob Brulot (Assistant Product Manager CO2 Systems) en John Simons 
(Senior Project Manager) van Pentair Haffmans: “Dankzij Sofon bieden 
wij scherper aan, wat scoren vereenvoudigt.”

Nieuwe klanten – Activiteiten 

Veel van onze klanten hebben te maken met 
grote veranderingen in de markten waarin zij 
opereren. Sommige markten laten groei zien, in 
andere markten stagneert de groei. De snelle 
veranderingen hebben gevolgen voor de verkoop-
organisatie. Verkopers moeten nog beter in 
staat zijn dan vroeger om te reageren, of liever 
anticiperen op veranderingen bij hun klanten. 
Het is daarbij cruciaal om snel in staat te zijn om 
de wensen en behoeften van klanten in kaart te 
brengen en een passende aanbieding te maken 
– zonder fouten!

In dit nummer van Sofon Nieuws leest u over de 
impact van veranderingen op verkooporganisaties 
– en hoe Sofon bedrijven in staat stelt beter om te 
gaan met verandering. Dit kan zowel in groeiende 
markten, als in markten waar de groei onder druk 
staat: het verschil maken tussen uw bedrijf en 
de concurrentie. U leest onder meer hoe Pentair 
Haffmans en WTH Vloerverwarming en -koeling 
Sofon inzetten in een veranderende markt.

Veel leesplezier! 

Otto van der Tang
Managing Director

Veranderingen
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Sofon Guided Selling wordt gebruikt in verschillende branches 
bij – zo op het oog – totaal verschillende klanten en produc-
ten. In deze rubriek nemen we dit keer de installatiebranche 
onder de loep, de markt waarin Sofon-klant WTH actief is (zie 
interview op pagina 4-5). Drs. Otto van der Tang (Managing 
Director) en ir. Geert van der Weide (Business Development) 
van Sofon geven hun visie op de problematiek in de installatie-
branche en de rol die software hierin speelt.

Complexiteit
Er is steeds meer vraag naar totaaloplossingen in de installa-
tiebranche, waardoor de complexiteit van aanbiedingen stijgt. 
Geert van der Weide, zelf werkzaam geweest in de bouwbran-
che, licht toe: “In het verleden werd het ontwerp door een 
extern adviseur gemaakt in opdracht van de klant. Daarbij lag 
het ontwerprisico bij de opdrachtgever. Momenteel verwacht 
de opdrachtgever dat de installateur verantwoordelijkheid 
neemt voor zowel het ontwerp als de realisatie – dus ook voor 
ontwerpfouten. De installateurs krijgen nu dan ook behoefte 
aan invloed op dat complexe ontwerpproces, maar zij hebben 
daar nog niet de middelen voor.”

Járen ervaring
Het maken van een compleet en correct aanbod blijkt een 
grote uitdaging in de installatiebranche. Van der Weide: “Het 
duurt ongeveer tien jaar voordat je zelfstandig calculator bent 
voor gebouwinstallaties. En daarna moet je de ontwikkelin-
gen – die erg snel gaan – zien bij te benen, omdat er voortdu-
rend eisen en producten bij komen. De faalkosten zijn hoog, 
want een fout is snel gemaakt; door gebrek aan kennis, tijd 
of een onvolledige informatieoverdracht. En fouten kan een 
installateur zich niet veroorloven. De concurrentie is name-
lijk moordend.” 

Conversie
Conversie speelt een steeds grotere rol in de installatiebran-
che. Van der Weide: “In het verleden werd er bij enkele in-
stallateurs een prijs opgevraagd. Tegenwoordig zijn dat er al 
snel tien. Je weet dus vooraf dat de kans op een order klein 
is, terwijl er wel veel tijd gaat zitten in het maken van een 
aanbieding. Dit kan wel oplopen tot 15 dagen voor een enkele 
aanbieding. En een wijziging betekent: weer opnieuw begin-
nen. De kosten per aanbieding liggen gemiddeld tussen de 
€ 3.000,- en € 10.000,-. Geen wonder dat veel installateurs 
wel drie keer nadenken voordat ze aan een aanbieding begin-
nen. Scoort de installateur de order toch, dan zorgen strakke 
deadlines voor veel tijdsdruk bij werkvoorbereiding en dus 
kans op fouten.”

Kennis: de sleutel tot succes
Kennis is de sleutel tot succes in de installatiebranche, aldus 
Otto van der Tang: “Door het effi ciënt delen van kennis en 
ervaring middels Sofon kan iedereen kloppende aanbiedin-
gen vlot samenstellen en wijzigen, calculeren (van Total Cost 
of Ownership tot CO2-footprint) en werkvoorbereiding aan-
sturen. Hogere scoringskansen zijn het gevolg en de echte 
experts kunnen zich dus gaan richten op complexere uitda-
gingen. En dat moet ook wel; de aankomende generatie is 
gewoon te slim voor repeterend werk. Het kost uiteraard 
wel de nodige moeite om specialistische kennis te borgen, 
maar je moet je afvragen of je je inspanningen wilt gebruiken 
voor het uitwerken van unieke projecten met een lage con-
versie of gebruikt om een generiek concept te ontwikkelen 
dat bedrijfsbreed kan worden toegepast. Daarnaast valt het 
tekort aan kenniswerkers door de huidige recessie nog niet 
op, maar de vergrijzing zal ook niet aan de installatiebranche 
voorbij gaan. Kennisbehoud wordt de komende tijd dus be-
langrijker dan ooit.”

Kennis is de 
sleutel tot 
succes in de 
installatiebranche
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industry in the spotlight

Geert van der Weide 
BUSINESS DEVELOPMENT

Otto van der Tang 
MANAGING DIRECTOR

Scoren in een markt onder druk



WTH speelt met Sofon beter in op 
veranderende markt 

Fouten in calculaties kostten ons 
voorheen veel geld. Daar hebben 
we nu geen last meer van.

business case
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WTH Vloerverwarming en -koeling is dé marktleider in vloer- 
en wandsystemen voor verwarmen en koelen, voor zowel 
nieuwbouw als renovatie. WTH bevindt zich in een onstuimige 
markt. Accuraat en scherp aanbieden vergroot de kansen ten 
opzichte van andere aanbieders – maar dit blijkt een grote 
uitdaging te zijn in deze complexe wereld. Sofon biedt WTH 
de helpende hand bij het realiseren van een sterkere markt-
positie. Wij gingen in gesprek met Rob Heuperman (Algemeen 
Directeur), Jan Kreiter (Teamleider Calculatie) en Ton de Vreede 
(Modelbouwer).

Veranderde markt 
De afgelopen jaren is de markt voor WTH enorm veran-
derd. Heuperman: “We krijgen nog steeds veel offerteaan-
vragen binnen – misschien nog wel meer dan voorheen 
– maar de scoringskans is gedaald. Klanten vragen namelijk 
steeds meer leveranciers om een offerte. Het is dus van be-
lang om in één keer een goede, foutloze, uniforme offerte 
neer te leggen – en snel ook.” 

Investeren
Ondanks de teruglopende markt en een reorganisatie, besloot 
WTH toch te investeren in het verkoop- en offerteproces. 
Heuperman: “Investeren in dit soort marktomstandigheden 
zit in onze genen. We wilden onze organisatie niet alleen aan 
de markt aanpassen, maar ook de kwaliteit naar een hoger 
niveau brengen. Als het foutpercentage in offertes en orders 
omlaag gaat, levert dit direct geld op. Zo haal je je investering 
er wel weer uit.”

Goed gereedschap
WTH was allereerst sceptisch over het concept Sofon. Kreiter: 
“Ik was ervan overtuigd dat ons productenpallet te complex 
was om in een systeem als Sofon onder te brengen. Sofon 
heeft echter het tegendeel bewezen. Qua foutpercentage, 
snelheid en uniformiteit in het verkoopproces zijn we enorm 
vooruitgegaan.” Heuperman vervolgt: “Automatisering is ge-
woon hét gereedschap van een bedrijf. En voor Sofon geldt 
ook echt: goed gereedschap is het halve werk.”

Rob Heuperman Jan Kreiter

ALGEMEEN DIRECTEUR OVER GUIDED SELLING 

Heuperman: “Fouten in calculaties kostten ons voorheen 
veel geld. Daar hebben we nu geen last meer van. Dat is een 
zorg minder.”

Ton de Vreede



Inwerktijd verkort
Door kennis vast te leggen, heeft WTH de inwerktijd van 
nieuwe medewerkers enorm terug weten te brengen. Kreiter: 
“Voorheen kostte het wel 2 á 3 maanden om een collega in te 
werken, zelfs als diegene een goede technische achtergrond 
had. Nu presenteert Sofon je de juiste vragen met de bijbeho-
rende uitleg en mogelijke antwoorden; het systeem leidt je ei-
genlijk op.” Heuperman vervolgt: “Een nieuwe medewerker 
is dus eigenlijk direct productief. Dat scheelt een jas! En we 
kunnen meer werk aan met minder mensen.” 

Implementatie
Om resultaat te boeken, moet er echter ook energie gestoken 
worden in de implementatie – en dus het vastleggen van ken-
nis. Ton de Vreede kreeg die rol toebedeeld in het project. De 
Vreede: “Ik heb op veel verschillende afdelingen gezeten bin-
nen WTH en heb dus redelijk wat algemene kennis van het 
bedrijf. Dat kwam me goed van pas bij de modelbouw. Ik wist 
waar informatie vandaan moest komen, hoe de informatie 
globaal samenhing...” En dat is essentieel, vindt Heuperman: 

“Het is belangrijk om een goede modelbouwer aan te wijzen 
en hem vrij te maken voor deze taak. Je bent dan niet afhan-
kelijk van externe consultancy en kunt sneller schakelen.”

3.250 unieke offertes per jaar
Inmiddels brengt WTH 100% van de offertes met Sofon uit. 
Kreiter: “Dat zijn zo’n 3.250 unieke offertes per jaar. Voor-
heen brachten we nog wel eens budgetoffertes uit, maar in 
dezelfde tijd hebben we met Sofon een gedetailleerde offerte. 
We kunnen het vraag-antwoordspel in Sofon zelfs invullen 
met de klant aan de telefoon; geen notities meer die je later 
moet overtikken in het calculatiepakket. We kunnen klanten 
goed adviseren met behulp van Sofon, zelfs als we een volle-
dig bestek krijgen. Eigenlijk is het ons doel om bij elke offerte 
een goedkoper alternatief aan te bieden. Zo laten we onze 
klanten zien dat we met hen meedenken en dat triggert!”

Best pricing
WTH had voorheen een fl inke uitdaging aan de pricing. De 
Vreede: “Het was lastig om de juiste prijsafspraken en kor-
tingen voor een klant te achterhalen. Zeker als een bedrijf 
onderdeel uitmaakt van een holding, waar weer andere af-
spraken mee gemaakt zijn. Welke kortingen hanteer je dan? 
Nu hebben we een bedrijfszekerder systeem. Sofon legt alle 
verschillende prijslijsten en staffelkortingen naast elkaar en 
berekent dan wat de beste prijs is voor de klant (best pricing).” 
Kreiter besluit: “We kunnen erop vertrouwen dat we correct 
calculeren en offreren. Dat geeft rust.” 
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 RESULTATEN
    · Beter advies en betere prijs voor klanten

    · Meer werk verzet met minder mensen

    · Budgetoffertes verleden tijd

    · Foutpercentage in calculaties, offertes en orders omlaag

    · Snelheid en uniformiteit in offerteproces verbeterd

    · Volledige, complexe productenpallet ondergebracht 
  in Sofon

    · Nieuwe medewerkers vrijwel direct productief

    · Kennis verankerd in organisatie

    · Sofon ingezet voor 100% van de offertes

TIPS VOOR EEN OPTIMALE INZET VAN 
GUIDED SELLING

    · De Vreede: “Het is belangrijk om ondanks alle product-
  details het overzicht te bewaren: houd het doel voor 
  ogen.”

    · Heuperman: “Selecteer een medewerker voor de model-
  bouw die affi niteit heeft met IT en het bedrijf kent. 
  Maak hem vrij van andere werkzaamheden om sneller 
  te schakelen.”

TEAMLEIDER CALCULATIE OVER GUIDED SELLING 

Kreiter: “Sofon geeft mij rust. Vroeger had ik een stapel 
offertes op mijn bureau, die ik moest controleren. Nu zijn 
fouten onmogelijk en is controle niet meer nodig.”

MODELBOUWER OVER GUIDED SELLING 

De Vreede: “Je ontdekt een bepaalde methodiek in de 
modelbouw die je kunt hergebruiken; het modelleren van 
een volgende productgroep gaat steeds makkelijker.”



Sofon brengt Sales en Engineering 
dichterbij elkaar

Dankzij Sofon bieden 
wij scherper aan, wat 
scoren vereenvoudigt

longtime sofon customer
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In deze rubriek laten wij graag klanten aan het woord die al 
lange tijd Sofon-gebruiker zijn. Klanten die Sofon al jaren toe-
passen, gaan vaak verder dan productconfi guratie en offerte-
generatie. Zij ontdekken dat Sofon hen ondersteuning biedt 
juíst op die momenten dat de markt en de organisatie veran-
dert. Zo ook Pentair Haffmans – producent van kwaliteitscon-
troleapparatuur, CO2-terugwininstallaties en biogasopwaar-
deerinstallaties. Wij spraken met Bart Gooren (Value Stream 
Manager Systems), Bob Brulot (Assistant Product Manager 
CO2 Systems) en John Simons (Senior Project Manager).

Groei 
Pentair Haffmans maakte enkele jaren geleden een grote 
groei door. Gooren: “Door deze groei kregen wij behoefte aan 
meer structuur, controle en standaardisatie. Onze producten 
waren al enigszins gestandaardiseerd, maar onze verkoop-
methodiek was dit nog niet. Twee verkopers konden totaal 
verschillende offertes aanbieden; qua selectie, offertetekst, 
prijs en opmaak. Eigenlijk kon er veel meer standaard aan-
geboden worden, dan er op dat moment gebeurde. Dat bleek 
wel toen we Sofon introduceerden.”

Terugblik
Pentair Haffmans werkt inmiddels een aantal jaren met 
Sofon. Terugblikkend ziet Gooren een aantal factoren die een 
dergelijke implementatie bespoedigen: “Het is van belang 
dat het management volledig achter de invoering staat, dat 

er modelbouwcapaciteit beschikbaar is en dat het implemen-
tatieplan realistisch is en nagestreefd wordt. We hadden er 
allereerst voor gekozen om één man op de implementatie 
te zetten. Daar zijn we later op teruggekomen: we zagen de 
kracht in van teamwerk.”

Bart Gooren

John Simons

VALUE STREAM MANAGER OVER GUIDED SELLING 

Gooren: “Door productstandaardisatie te koppelen aan 
verkoopstandaardisatie, ontstaat een samenwerkings-
verband tussen Sales en Engineering. Je krijgt allerlei 
discussies die Sales en Engineering dichterbij elkaar 
brengen.”

Bob Brulot



Sales en Engineering dichterbij elkaar
Pentair Haffmans besefte dat de Sofon-implementatie de ide-
ale manier was om Sales en Engineering dichterbij elkaar te 
brengen. Simons: “Deze disciplines hebben wij dan ook on-
dergebracht in een team, waarbij ik verantwoordelijk was voor 
de modelbouw. Ik wist zelf niets van de producten af en kreeg 
dus input van Sales en Engineering aangereikt. Engineering 
staat nu volledig achter de offertes die Sales uitbrengt. We 
komen nog steeds regelmatig een half uurtje samen als team 
om wijzigingen en wensen van gebruikers door te nemen.”

Eerder scoren 
Pentair Haffmans zet Sofon breed in: van CRM tot offerte-
generatie. Brulot: “We gebruiken de Sofon Sales Organizer 
(CRM) voor allerlei analyses. Zo weten we precies wat we 
verkocht hebben, maar ook wat we verwachten te verkopen 
per area, productgroep...” Gooren vult aan: “Op basis van de 
scoringskans weten wij ook welke onderdelen er waarschijn-
lijk aangeschaft moeten gaan worden. Inkoop kan hierop an-
ticiperen en alvast aanvragen doen bij leveranciers. Zo kun je 
interessanter inkopen, scherper aanbieden, een kortere lever-
tijd aanbieden en dus eerder scoren.” 

Inkoopaanvragen
De inkoopaanvragen bij leveranciers worden automatisch op-
gesteld op basis van alle geselecteerde specifi caties in Sofon. 
Simons: “De specifi caties zijn direct door te mailen naar een 
leverancier. In principe kan de e-mail zelfs verzonden worden 
zonder dat je dit ziet.” Brulot vult aan: “We weten dat de inhoud 
écht klopt, maar we houden toch liever zicht op hetgeen we 
versturen. Voor onze leveranciers is het erg handig dat zij altijd 
eenzelfde mailtje ontvangen: compleet en overzichtelijk.” 

Begeleiden verkoper
Ook de klanten ontvangen uniforme, kloppende offertes. 
Simons: “Sofon leidt je door de confi guratie en waarschuwt 
je als je afwijkt van een advies. Verkopers krijgen dus bege-
leiding, maar behouden wel vrijheid. Alle afwijkende keuzes 
kunnen we sowieso terugzien in een exception-rapport. Ook 
blijft de verkoper verantwoordelijk voor de winstmarge. 
Als hij vermoedt dat hij de deal niet krijgt bij een prijs van 
€ 301.055,-, dan kan hij de prijs tunen naar bijvoorbeeld 
€ 299.999,-. Alle prijzen worden vervolgens doorgerekend 
en verwerkt in de offerte.” Gooren vult aan: “Dit is erg han-
dig. Al zit de verkoper zonder internet bij een klant in Afrika 
in het oerwoud, dan kan hij toch met de prijs spelen.”
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 RESULTATEN
    · Voorcalculatie en daadwerkelijk gemaakte kosten liggen 
  dichterbij elkaar

    · Inzicht in afwijkingen, actuele kostprijzen, (verwachte) 
  orders, in te kopen onderdelen en marges

    · Automatische generatie van uniforme inkoopaanvragen 
  en offertes

    · Geen fouten in calculaties, confi guraties, offertes en orders

    · Mogelijkheid om prijzen te tunen

    · Teamwerk succesvol geïntroduceerd

    · Relatie Sales en Engineering verbeterd

    · Geen dubbel werk meer

TIPS VOOR EEN OPTIMALE INZET VAN 
GUIDED SELLING

    · Gooren: “Luister naar wat de consultant te zeggen heeft: 
  maak een team, zorg voor managementsupport, regel 
  modelbouwcapaciteit en beslis om het écht te gaan doen. 
  Kijk goed naar jezelf. De oplossing zit in het bedrijf zelf, 
  niet in de – overigens prima – begeleiding.”

    · Simons: “Zorg ervoor dat je genoeg offertes hebt die 
  consequent zijn voordat je gaat modelleren. Als de 
  inhoud er is, is het modelleren – wat kan wel/wat kan 
  niet – een eitje.”

ASSISTANT PRODUCT MANAGER OVER GUIDED SELLING 

Brulot: “We weten precies wat we verkocht hebben, maar ook 
wat we verwachten te verkopen per area, productgroep...”

MODELBOUWER OVER GUIDED SELLING 

Simons: “We zetten Sofon breed in: van CRM tot offerte-
generatie.”



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:

JENSEN-GROUP is één van de belangrijkste toeleveranciers voor de 

professionele wasserijmarkt. De JENSEN-GROUP is georganiseerd 

in twee Technology Centers en vier wereldwijde zakelijke regio’s. 

Deze twee Technology Centers – gevestigd in Denemarken, Zweden, Duitsland, de VS en China – ontwik-

kelen, produceren en leveren een volledig, innovatief en concurrerend assortiment van JENSEN-producten 

aan hun klanten. Hierbij maakt JENSEN-GROUP gebruik van hun wereldwijde netwerk van strategisch 

gelegen Sales en Service Centers (SSC’s) en geautoriseerde lokale distributeurs. 

Sofon is geselecteerd als offerte-en salesconfi guratieoplossing voor Jensen’s Sales en Service Centers en 

distributeurs.

www.jensen-group.com

Het ontwikkelen, produceren en distribueren van state-of-the-art 

vacuümmachines is de specialiteit van Henkelman. Dankzij deze 

focus onderscheidt Henkelman zich met een breed en gevarieerd 

programma voor het vacuüm verpakken van voeding en andere producten. Henkelman verkoopt deze 

producten wereldwijd, via een uitgebreid netwerk van gekwalifi ceerde dealers.

Henkelman heeft Sofon geselecteerd als sales confi gurator voor ondersteuning van haar binnendienst.

www.henkelman.com 

Gebr. Van Hout. is een regionaal opererend werktuigbouwkundig instal-

latiebureau, primair actief in de zakelijke markt, zorg, overheid en het 

onderwijs. Gebr. van Hout staat met 65 medewerkers klaar om haar klan-

ten te helpen met al hun installatietechnische vraagstukken, van renovatie tot nieuwbouw, van ontwerp tot 

uitvoering, onderhoud en service. 

Sofon wordt ingezet ten behoeve van het calculatieproces waarbij Gebr. van Hout op effi ciënte wijze di-

verse alternatieven kan doorrekenen voor haar klanten.

www.van-hout.com

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

Salesforce Customer 
Company Tour
2 juli 2013, München, 
Duitsland

CRM Expo
24 tot 26 september 
2013, Stuttgart, 
Duitsland


