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Een interview met Gerrit Jan Donderwinkel (Manager Sales Projects) 
en Sven van Maanen (Senior Cost Engineer en Modelbouwer) van 
Howden Thomassen Compressors: “Het is voor ons zaak om scherp 
te offreren – en dat lukt!”

Business Case

In the Spotlight
Een interview met enkele sprekers van het Exportseminar Maak-
industrie: “Het buitenland biedt meer kansen dan bedreigingen.”

Longtime Sofon Customer
Een interview met Vincent Liebe (Senior Product Manager), Robbert 
van Ham (Product Manager) en Hans van Roosmalen  (Modelbouwer 
en Engineer) van Minkels: “De verwachtingen van onze  klanten komen 
nu altijd overeen met de realiteit.”

Nieuwe klanten – Activiteiten 

Wat gaan de ontwikkelingen in de wereld toch 
snel! Ook bij Sofon zie ik als CEO en Director 
Development hoe het ontwikkelingsteam binnen 
Sofon dagelijks verbeteringen en vernieuwingen 
aanbrengt aan onze producten, en dat is maar 
goed ook, want onze klanten zelf zitten zeker 
niet stil. Zij gebruiken Sofon op steeds meer 
manieren om hun concurrentie een stap voor te 
blijven bij het aanbieden van hun producten en 
diensten. Daarom ondersteunt Sofon niet alleen 
bij offertegeneratie en productconfi guratie, maar 
ondertussen ook steeds meer bij tender-calculaties 
en vergaande 3D-ontwerpen en -visualisaties. 

Ook het productportfolio van onze klanten wijzigt 
regelmatig. En daar moet onze software natuurlijk 
wel op inspelen. Dat doet onze sofware ook. Totaal 
uiteenlopende klanten – van machinebouwers tot 
fi nanciële dienstverleners – brengen aanpassingen 
eenvoudig aan in dezelfde ‘standaard’ Sofon-soft-
ware. Het woord ‘standaard’ zegt het eigenlijk al; 
programmeren is niet nodig. Hierdoor kunt u vlot 
schakelen als omstandigheden wijzigen.

Wilt u weten hoe onze klanten Sofon inzetten en 
welke resultaten zij behalen? Lees de verhalen in 
deze editie van Sofon Nieuws dan eens.

Veel leesplezier! 

Paul Kimmel
CEO & 
Director Development
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Terwijl de Nederlandse economie voorzichtig probeert op te 
krabbelen, liggen voor de Nederlandse maakindustrie enorme 
kansen buiten Nederland. Veel buitenlandse economieën groei-
en fors. Het Nederlandse bedrijfsleven kan meeliften met het 
herstel in Europa en Amerika en de groei in Azië. Bovendien zijn 
veel buitenlandse markten enorm groot ten opzichte van onze 
thuismarkt. Dat biedt dus mogelijkheden. Maar hoe pakt u dat 
nu aan? Ontdek het op het Exportseminar Maakindustrie.

Voortman Steel Group deelt successtrategie
Op 29 oktober 2013 organiseert Sofon het 
“Exportseminar Maakindustrie”. De middag 
vindt plaats in een inspirerende omgeving, 
namelijk op locatie bij Sofon-klant Voortman 
Steel Group. Mark Voortman (Algemeen Di-
recteur) laat de bezoekers deze dag middels 
een rondleiding en presentatie nader kennismaken met deze 
internationaal georiënteerde en snelgroeiende producent van 
CNC-gestuurde productiemachines voor de staalverwerkende 
industrie. Voortman: “Ter ondersteuning van onze vestigin-
gen maken wij gebruik van een uitgebreid agentennetwerk. 
Een bewuste keuze vanuit de overtuiging dat zo optimaal kan 
worden ingespeeld op specifi eke marktwensen en -eisen. Tij-
dens deze middag zal ik mijn ervaringen delen over het uitrol-
len van een wereldwijd verkoopkanaal. Eén van de succesfac-
toren is voor ons de inzet van de offertesoftware van Sofon 
geweest.”

Succesvolle internationale groeistrategie 
Ook Bart Jan Koopman (Managing Direc-
tor van de organisatie voor export en inter-
nationaal ondernemen Fenedex) en Geert 
Nijkamp (spreker/auteur en praktijkman op 

het gebied van export en internationalisatie) 
zullen hun visie geven op de internationale 
positie van de Nederlandse maakindustrie. 
Nijkamp: “Ik zal de aanwezigen deze mid-
dag handvatten aanreiken om tot een succes-
volle internationale groeistrategie te komen. 
Vanuit de huidige economische situatie wil 
ik laten zien dat er veel meer kansen zijn dan bedreigingen.”

Effectiever verkopen in het buitenland
Bert de Vries (Manager Sales Benelux) van 
Sofon vertelt hoe de bezoekers hun pro-
ducten effectiever kunnen verkopen in het 
buitenland. De Vries: “Iedereen die interna-
tionaal zaken doet, ondervindt het aan den 
lijve: het verkopen van klantspecifi eke pro-
ducten en diensten in het buitenland vraagt 
om extra kennis en vaardigheden. Taal, cultuur en wet- en 
regelgeving wijken af van wat wij in Nederland gewend zijn. 
Met Sofon Guided Selling Software zijn foutloze offertes en 
contracten in no-time opgesteld, uiteraard ook in de taal van 
de klant. Ondertussen wordt er ook rekening gehouden met 
lokale technische, commerciële en juridische omstandig-
heden. Zo zijn alle omstandigheden gunstig om een order 
mogelijk te maken.”

Wilt u ook vernemen hoe u internationale 
groei kunt verwezenlijken? Dan bent u van 
harte welkom op het seminar op 29 oktober 
a.s. Meld u nu aan! 
www.sofon.com/seminar

Het buitenland 
biedt meer kansen 
dan bedreigingen
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in the spotlight

Exportseminar Maakindustrie



Howden Thomassen Compressors 
verbetert concurrentiepositie door 
nauwkeuriger te calculeren

Het is voor ons zaak 
om scherp te offreren – 

en dat lukt!

business case
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Howden Thomassen Compressors – tot 2011 Thomassen 
Compression Systems – ontwikkelt, bouwt, installeert en on-
derhoudt zuigercompressoren voor met name de olie- en gas-
industrie. Deze machines vormen een cruciaal onderdeel in 
het raffi nageproces. Een gemiddelde zuigercompressor loopt 
al snel in de miljoenen euro’s. Genoeg reden voor Howden 
Thomassen om niet langer uit te gaan van nacalculatie, maar 
van voorcalculatie. De software van Sofon bleek hier een hel-
pende hand in te kunnen bieden. Wij spraken met Gerrit Jan 
Donderwinkel (Manager Sales Projects) en Sven van Maanen 
(Senior Cost Engineer en Modelbouwer).

Kopersmarkt 
Howden Thomassen Compressors is actief in een kopers-
markt. Donderwinkel: “We vissen allemaal in dezelfde vijver, 
terwijl er minder snel geïnvesteerd wordt. Het is voor ons 
dan ook zaak om scherp te offreren om de order te scoren. 
Een gemiddeld verkoopproces duurt zo’n twee jaar. Daar gaat 
dus heel wat energie in zitten. Daarna zijn we zo’n 13 á 14 
maanden bezig met het bouwen van de zuigercompressor. Je 
snapt dat (inkoop)prijzen in die tijd fl ink kunnen schomme-
len. Actuele en onderbouwde prijzen zijn voor ons dan ook 
van groot belang, aangezien prijsschommelingen tijdens de 
fabricage niet doorberekend kunnen worden aan klanten.”

Dichter bij de reële prijs 
Howden Thomassen besloot om alle prijzen boven water te 
halen en vast te leggen in Sofon. Van Maanen: “Dat was ge-
lijk de grootste uitdaging voor mij, aangezien we vele duizen-

Sven van Maanen

MANAGER SALES PROJECTS OVER GUIDED SELLING 

Donderwinkel: “Ik slaap rustiger dankzij Sofon – we werken 
met actuele prijzen, vergeten geen onderdelen en maken 
geen fouten meer. ”

Gerrit Jan Donderwinkel



den artikelen kennen. Momenteel staan er 6.500 artikelen 
in Sofon. Prijzen van (grote) kritische compressoronderdelen 
updaten we eens per kwartaal door middel van specifi eke aan-
vragen bij onze leveranciers, de overige artikelen updaten we 
zelfs eens per maand. Zo werken we steeds met een actuele 
prijs, zonder inschattingen te hoeven maken.” Maar betekent 
dit ook dat er minder compressoren te goedkoop of te duur 
(lees: niet) verkocht worden? Van Maanen: “We zitten abso-
luut veel dichter bij de reële prijs. De prijs bij nacalculatie 
is toch vaak al zo’n 2 jaar oud. Nu is de prijs in de meeste 
gevallen slechts een maand oud. Daar kan dus niet veel mis 
mee zijn.”

Geruststelling
Voor Donderwinkel is het een enorme geruststelling dat er 
met actuele prijzen gerekend wordt: “Ik slaap er echt rustiger 
door. We overschrijden ons budget eigenlijk niet meer. Als 
prijzen toch niet kloppen, dan weet je direct waar de over-
schrijding zit en hoe dat zo gekomen is. De verantwoording 
ligt nu bij de juiste afdeling; Inkoop moet zorgen voor actuele 
prijzen en de verschillende afdelingen voor een onderbouwd 
aantal uren. Nu er geen schattingen meer gemaakt worden, 
zijn de verwachte productie-uren realistischer: ze zijn terug-
gebracht met 25%. Op onze totale kostprijs betekent dat een 
daling van 2%. We zitten nu dus scherper aan de winstzijde. 
Dat heeft ervoor gezorgd dat onze concurrentiepositie is ver-
beterd.”

Nooit meer een onderdeel vergeten
Maar niet alleen prijzen liggen vast, ook kennis is geborgd. 
Van Maanen: “Alle benodigde kennis van verschillende 

 afdelingen is ondergebracht in Sofon. Door het beantwoorden 
van vragen, komen we steeds dichter bij de oplossing voor de 
klant en ook de offerte wordt op de achtergrond opgebouwd.” 
Donderwinkel vult aan: “We zijn dus niet langer afhankelijk 
van vele Excel-sheets. Daarmee is het kopiëren en plakken 
uit oude offertes ook verleden tijd. Dat was erg foutgevoelig. 
Stel je voor dat je een kwantumkorting aan een nieuwe klant 
doorrekent, terwijl hij niet vijf maar slechts één compressor 
wil bestellen... Daarnaast hoeven we niet langer bang te zijn 
dat er onderdelen vergeten worden. Een onderdeel als een 
cilinder kan compleet toch al snel € 120.000,- kosten. Zelfs 
nieuwe medewerkers kunnen dit niet vergeten. Zij kunnen 
al heel snel zelfstandig aan de slag. Dat doen ze dan ook met 
groot enthousiasme.” 

Sofon is een blijvertje
Inmiddels zijn er al heel wat offertes met Sofon gemaakt. Van 
Maanen: “En dat gaat heel wat sneller dan voorheen. Intern 
is onze offertedoorlooptijd zeker gehalveerd. De offertes die 
Service maakt zijn helemaal snel te maken; dat kost geen dag 
meer, maar slechts een uur. En onze Repair Shop kan niet 
wachten om met Sofon aan de slag te gaan.” Donderwinkel 
concludeert: “Sofon is een blijvertje. We zien nog zoveel mo-
gelijkheden: nieuwe afdelingen die met Sofon aan de slag 
kunnen, klantentrainingen offreren, het goedkeuringsproces 
automatiseren... Maar ook offl ine werken is voor ons erg in-
teressant: waar je ook bent, samen met de klant tot een over-
eenkomst komen.” 

5

 RESULTATEN
    · Concurrentiepositie verbeterd

    · Kennis is geborgd

    · Van nacalculatie naar voorcalculatie; dichter bij reële prijs
  (geen inschattingen) en scherper aan de winstzijde

    · Correcte, uniforme calculaties en offertes 

    · Offertedoorlooptijd intern zeker gehalveerd, offerte-
  doorlooptijd Service teruggebracht van een dag naar 
  ongeveer een uur 

    · Wijzigingen zijn snel door te voeren

    · Snellere inwerktijd; enthousiaste nieuwe medewerkers

    · Meer transparantie

    · Verantwoording ligt bij juiste afdeling

TIPS VOOR EEN OPTIMALE INZET VAN 
GUIDED SELLING

    · Donderwinkel: “Zorg ervoor dat de gebruikers genoeg tijd 
  nemen om te testen, al hebben ze het druk. Op het 
  moment dat je live gaat, is alle feedback verwerkt en kan 
  iedereen tevreden aan de slag.”

    · Van Maanen: “Zorg ervoor dat iedereen het belang kent 
  van de invoering van Sofon. Alle medewerkers zullen dan 
  meer prioriteit leggen bij het aanleveren van informatie en 
  prijzen. Dat maakt het leven van een modelbouwer ook 
  makkelijker.”

SENIOR COST ENGINEER OVER GUIDED SELLING 

Van Maanen: “Met Sofon dek je fouten af, terwijl Sales nog 
wel vrijheid ervaart.” 



‘First Time Right’ met 3D-oplossing

De verwachtingen van onze 
klanten komen altijd overeen 
met de realiteit

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 Minkels – fabrikant en leverancier van duurzame 
datacenter- en serverruimteoplossingen. Wij spraken met 
Vincent Liebe (Senior Product Manager), Robbert van Ham 
(Product Manager) en Hans van Roosmalen (Modelbouwer en 
Engineer).

Van producten naar totaaloplossingen 
Minkels heeft in 2006 een shift gemaakt van de verkoop van 
producten naar de verkoop van totaaloplossingen. Liebe: “We  
leveren steeds vaker een totaaloplossing voor datacenters of 
serverruimtes. Dat is een uitdaging, want vrijwel geen ruimte 
is hetzelfde. En al die losse systemen – denk aan racks  (server 
racks), koelers, stroomcomponenten, kabelgootsystemen – 
moeten wel in een ruimte met vaste afmetingen passen.”

3D-oplossing
Voor Minkels was de 3D-module van Sofon dan ook dé oplos-
sing. Van Roosmalen: “Met Sofon kunnen we starten met de 
visuele weergave, waarbij er rekening wordt gehouden met de 
ruimtelijke beperkingen. Deze ruimtelijke situatie is vervol-
gens te gebruiken als uitgangspunt voor verdere confi guratie. 
Erg handig, omdat je inzicht hebt in de ruimte, componen-
ten, loopruimtes... Je ziet gelijk of iets past. En je kunt geen 
fouten meer maken. Kies je per ongeluk een verkeerde kleur, 
dan zie je dat direct.” Liebe ziet de 3D-weergave ook als een 
aanvulling op de offerte. Liebe: “Een plaatje zegt nu eenmaal 
meer dan 1.000 woorden. De klant ziet wat hij kan verwach-
ten. Dat voorkomt teleurstellingen; altijd ‘First Time Right’.” 

Dealerkanaal
Een andere stap die Minkels aan het maken is, is het uit-
breiden van het dealerkanaal. Liebe: “Minkels maakt sinds 
1,5 jaar onderdeel uit van Legrand. Legrand acteert in 180 
landen. Daarmee kunnen we de business mondiaal dus een 
fl inke boost geven. Dan is het wel een uitdaging om dealer-

Hans van Roosmalen

Robbert van Ham

Vincent Liebe

SENIOR PRODUCT MANAGER OVER GUIDED SELLING 

Liebe: “Dankzij Sofon is elke order ‘First Time Right’.”



activiteiten in goede banen te leiden. Momenteel focussen we 
op de regio’s waar de meeste vraag bestaat; onder andere Rus-
land en Turkije.” Van Ham vult aan: “Daar stellen we lokale 
partners aan, geven lokale trainingen, maar ook Sofon krijgt 
daar een rol. Vanuit Product Management zorgen wij er pro-
jectmatig voor dat de uitrol, het onderhoud en de eventuele 
uitbreiding goed verloopt.”

Hét hulpmiddel voor dealers
Momenteel werken dus nog niet alle dealers met Sofon. 
 Liebe: “Onze Binnendienst maakt de confi guraties nog voor 
sommige dealers. Degenen die wel met Sofon werken, heb-
ben de software lokaal draaien. Wij willen dat alle dealers met 
de webversie van Sofon gaan werken en zo zelf confi gura-
ties en offertes maken. Het is dan ook niet meer nodig om 
de software lokaal te installeren. Zo weten we altijd dat er 
met de juiste versie wordt gewerkt en hoeven we gemaakte 
confi guraties eigenlijk niet meer te controleren. Dat bespaart 
onze Binnendienst tijd. Als al onze dealers met de webver-

sie werken, dan hebben we ook meer inzicht in het werk dat 
zij verrichten: hoeveel offertes worden er uitgebracht? Wat is 
de conversie? Zien we dat er bijvoorbeeld tien keer gescho-
ten wordt en is maar één offerte raak, dan is er werk aan de 
 winkel.”

7

 RESULTATEN
    · Eenduidige en foutloze offertes en stuklijsten

    · Grafi sche weergave als uitgangspunt voor verdere 
  confi guratie

    · Verwachtingen klant komen overeen met de realiteit; 
  geen teleurstellingen en altijd ‘First Time Right’

    · Meeste dealers werken met Sofon

    · Alle dealers gaan over op webversie Sofon:
     • Geen software lokaal installeren
     • Meer inzicht in dealeractiviteiten
     • Confi guraties en offertes zelfstandig maken

PRODUCT MANAGER OVER GUIDED SELLING 

Van Ham: “Sofon heeft de shift van de verkoop van 
producten naar oplossingen vergemakkelijkt. We maken 
complete offertes.” 

MODELBOUWER OVER GUIDED SELLING 

Van Roosmalen: “Dankzij Sofon maken we nagenoeg geen 
fouten. Sofon houdt je alert.”



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 dienst-
verlening. 

Een korte kennismaking met enkele nieuwe klanten:

Waterkracht is in Nederland dé specialist op het gebied van hogedruk reinigingsapparatuur 
en -installaties. Waterkracht ontwerpt, produceert, levert en onderhoudt deze apparatuur. Door 
haar innovatieve engineeringsafdeling en ruim 40 jaar ervaring is Waterkracht in staat om ook 
voor de meest complexe reinigingsproblemen oplos singen te ontwikkelen. Te denken valt aan 
oplossingen voor gevelreiniging (o.a. graffi ti verwijderen), tankreiniging en industriële reini-
gingsvraagstukken. Waterkracht zal Sofon inzetten voor het optimaliseren van het verkoop- en 

offerteproces. Waterkracht zal in staat zijn om complete en correcte installaties te confi gureren (zelfs op klantlocatie), 
calculeren en offreren. Sofon wordt geïntegreerd met Infor LN.
www.waterkracht.nl 

TJIP is een innovatieve onderneming die kwalitatief hoogwaardige software ontwikkelt voor on-
der meer de fi nanciële wereld en de zorgsector. Uitgangspunt hierbij is telkens dat de door TJIP 
gerealiseerde oplossingen signifi cante waarde toevoegen aan de business van haar klanten. Van-
uit die overtuiging werkt TJIP continu aan de verbetering van haar propositie. Sinds enige tijd 
biedt TJIP dan ook producten en standaard-op-maat-oplossingen, waar zij oorspronkelijk vooral 

maatwerkoplossingen bood. Binnen deze hernieuwde propositie heeft TJIP de behoefte de producten en services bin-
nen de oplossingen van haar klanten snel en effectief te kunnen confi gureren, zonder hierbij op kwaliteit in te willen 
boeten. Vanuit deze behoefte heeft TJIP gekozen voor Sofon als confi guratorplatform ter ondersteuning van haar ap-
plicatieontwikkeling. 
www.tjip.com

Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende klimaatbeheersing en 
procesbeheer in de tuinbouw en in de utiliteitsbouw. Voor de gebouwde omgeving ontwikkelt en produ-
ceert Priva intelligente gebouwautomatisering die zorgt voor een gezond binnenklimaat en een duur-
zame energiehuishouding voor de gebruikers van leef- en werkomgevingen. In de tuinbouw stelt Priva 
ondernemers in staat om gezonde, kwalitatief hoogwaardige voeding en siergewassen te produceren 
uit volle grond of bedekte teelt met een minimum aan schaarse natuurlijke hulpbronnen als water en 
energie. Priva heeft vestigingen in acht landen en is wereldwijd vertegenwoordigd in meer dan 100 

landen met een uniek internationaal partner- en dealernetwerk. Samen met lokale partijen biedt Priva haar klanten 
een platform van hoogwaardige hardware, software en diensten. Dealers van Priva in de tuinbouw zullen Sofon Web 
Sales Confi gurator en Sofon Sales Confi gurator ter beschikking krijgen voor het samenstellen van productspecifi caties 
en het bestellen bij Priva. Accountmanagers en de verkoopbinnendienst van Priva zullen gebruik maken van de Sofon 
Proposal Organizer voor het samenstellen van offertes en het aanmaken van orders.
www.priva.nl

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

Exportseminar 
Maakindustrie
29 oktober 2013
Voortman Steel Group, 
Rijssen

Business Software
5 november 2013
Van der Valk Hotel, 
Eindhoven

Sofon Gebruikersdag
November 2013

Uw ervaringen met Sofon Nieuws

Wij vernemen graag wat u van Sofon Nieuws vindt! 

Laat het ons weten en maak kans op een e-reader. 

Het invullen van de enquête kost slechts 

2 minuten van uw tijd. 

U vindt de enquête hier terug: 

www.sofon.com/ereader


