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Mitsubishi Elevator 
Europe brengt 
indirecte kosten en 
faalkosten terug

Voortman heeft 
internationale groei 
onder controle 

“HET IS VAN VITAAL BELANG DAT 
NEDERLAND OP EXPORTGEBIED 
CONCURREREND BLIJFT”

“WE HEBBEN VANAF HET BEGIN 
IN SOFON GELOOFD”

“SOFON HEEFT BIJGEDRAGEN AAN 
ONZE SNELLE INTERNATIONALE 
GROEI”

Internet: kans of 
bedreiging voor uw 
export?
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Een interview met José van Kan (Offertebeheerder) en Evert Visser 
(Senior Managing Director) van Mitsubishi Elevator Europe: 
“We hebben vanaf het begin in Sofon geloofd.”

Business Case

In the Spotlight
Een interview met Geert Nijkamp (spreker/auteur en praktijkman op 
het gebied van export en internationalisatie): “Het is van vitaal belang 
dat Nederland op exportgebied concurrerend blijft.”

Longtime Sofon Customer
Een interview met Mark Voortman (CEO) van Voortman Automatisering: 
“Sofon heeft bijgedragen aan onze snelle internationale groei.”

Nieuwe klanten 

Als u producten heeft ontwikkeld waarmee u 
succes heeft op uw thuismarkt, ontstaat al snel 
het idee om met deze producten ook buitenlandse 
markten te betreden. U wilt dan de grens over. 
Dit klinkt eenvoudig maar vaak blijkt dat uw ver-
koopkanaal dan een grote bottleneck is. En speci-
fi eker: het gebrek aan kennis in uw verkoopkanaal. 
Iedere organisatie die klantspecifi eke oplossingen 
verkoopt, herkent het probleem: verkopers en 
dealers die op grote afstand opereren, hebben te 
weinig kennis en ervaring met uw oplossingen om 
deze succesvol te verkopen. 
 
U kunt dit probleem enigszins compenseren door 
het geven van goede ondersteuning, documentatie 
en training. Maar hiervoor gelden grenzen. U kunt 
niet onbeperkt lokaal aanwezig zijn. Een andere 
oplossing is ervoor te zorgen dat uw verkoopkanaal 
minder parate kennis nodig heeft om uw produc-
ten te kunnen offreren. Dat voorkomt veel training 
en noodzaak tot lokale ondersteuning vanuit het 
hoofdkantoor. Om dit mogelijk te maken heeft 
Sofon de ‘Instant Quote Server’ of ‘QIS’ ontwik-
keld. QIS is een werkomgeving op internet voor 
dealers. Hierin kunnen zij volledig zelfstandig op 
ieder moment van de dag, overal ter wereld, direct 
complete en foutloze offertes en orders genereren 
van uw producten, op basis van de door hen geïn-
ventariseerde klantbehoefte.
 
Hoe gaat u om met uw internationale verkoop-
proces? Lees in deze editie van Sofon Nieuws hoe 
uiteenlopende bedrijven dit doen.

Paul Kimmel
CEO & 
Director Development

Uw producten 
internationaal verkopen 
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Door het internet zijn de communicatiemogelijkheden wereld-
wijd in een enorme stroomversnelling geraakt. Afstanden kun-
nen makkelijk overbrugd worden en de communicatiesnelheid is 
onbeperkt. Persoonlijke relaties kunnen intensiever en frequen-
ter onderhouden worden. Nederland raakt zo langzamerhand 
haar exportvoorsprong kwijt, aldus Geert Nijkamp (spreker, 
auteur en praktijkman op exportgebied). Of toch niet?

Waarom is het internet een bedreiging voor de Nederlandse 
export? 
“Bedrijven uit naastgelegen grote exportlanden gebruiken 
het internet en hun website om hun export te vergroten. Ook 
Oost-Europa en Azië zijn niet achtergebleven. Via onder an-

dere social media kunnen ook zij makkelijker communiceren 
met potentiële klanten. Hiermee komen de belangrijke export-
Unique Selling Points van Nederland in gevaar. De wet van de 
remmende voorsprong doet elke dag z’n werk.”
 
Maar Nederland is toch vrij ver qua internationalisering? 
“Dat klopt, ja. Relatief veel bedrijven exporteren al, gemiddeld 
meer dan in veel andere landen. Nederlandse exporterende 
bedrijven krijgen in toenemende mate concurrentie van be-
drijven uit andere (grotere) landen die internet gebruiken om 
internationaal contacten te leggen die tot export kunnen lei-
den. Op dit moment is Duitsland al de ‘gateway to Europe’.”
 
En onze talenkennis? Behouden we daar geen voorsprong mee?
“De komst van internet heeft ervoor gezorgd dat de meerta-
ligheid in veel landen toeneemt. Een Europees onderzoek laat 
zien dat kinderen in bijvoorbeeld Spanje en Italië al rond hun 
vierde jaar beginnen met Engelse les. Nederlandse kinderen 
krijgen dit pas op hun tiende. Europese scholieren in het 
voortgezet onderwijs, blijkt uit hetzelfde onderzoek, volgen 
momenteel Engels, Frans, Duits, Spaans of Russisch. Export-
bedrijven in andere landen kunnen in toenemende mate 
gebruik maken van deze meertaligen in eigen land om hun 
export te bevorderen, en worden daarmee grotere concurren-
ten van Nederlandse exportbedrijven.”
 
Maar Nederland heeft toch een groot multicultureel 
aanpassingsvermogen?
“Veel Nederlandse exportbedrijven hebben in het verleden ge-
bruik gemaakt van Nederlands management om hun export 
en/of import lokaal te organiseren. Dankzij het internet neemt 
echter in algemene zin het multicultureel aanpassingsver-
mogen toe. Landen die voor het internettijdperk relatief min-
der geïnternationaliseerd waren, kunnen zich nu dankzij 
het internet ‘open’ stellen. Het internetgebruik versterkt de 
migratieontwikkeling, omdat mogelijke migranten zich van 
tevoren kunnen oriënteren op hun plek van bestemming 
en omdat ze dankzij het internet veelvuldig contact kunnen 
blijven houden met het thuisfront. Als Nederlanders zijn we 
dus niet langer de enigen die zich overal ter wereld thuis 
voelen.”

Wat zijn dan de groeimogelijkheden voor exporterend 
Nederland?
“Nederland heeft op dit moment een voorsprong als het gaat 
om internetparticipatie én internetkennis. Internet moet een 
strategische plaats krijgen op de agenda ten behoeve van 
exportvergroting. Ondernemers moeten beseffen dat er nu 
gehandeld moet worden: het exporterend bedrijfsleven moet 
simpelweg meer mensen en middelen vrijmaken en inzetten 
ter versterking van het internet als communicatie-, marke-
ting- en salesmedium. Te denken valt aan meertaligheid van 
sites en aandacht voor zoektermen, waarmee de vindbaarheid 
wordt vergroot. In de huidige tijd, waarin internet informatie-
medium nummer 1 is, is marketing en acquisitie vele malen 
belangrijker geworden. Omdat Nederland zo’n klein land is 
worden we kwantitatief ingehaald door grotere landen, waar-
mee de relatieve positie van Nederland kleiner wordt. De kans 
voor Nederland zit hoofdzakelijk in de kwaliteit: exporterende 
bedrijven kunnen hun mensen en middelen vele malen beter 
benutten. Voor het behoud van directe en indirecte werkge-
legenheid is het van vitaal belang dat Nederland op exportge-
bied concurrerend blijft en zelfs concurrerender wordt.”

“Het is van vitaal belang 
dat Nederland op export-
gebied concurrerend blijft”
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Internet: kans 
of bedreiging 
voor uw export?

in the spotlight



Mitsubishi Elevator Europe brengt 
indirecte kosten en faalkosten terug

“We hebben 
vanaf het begin in 
Sofon geloofd”

business case
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Mitsubishi Elevator Europe (MEE) is onderdeel van de 
Mitsubishi Electric Groep, hetgeen weer onderdeel is van het 
welbekende Japanse Mitsubishi-conglomeraat. Met ruim 63 
jaar ervaring in het vak is MEE een van de meest toonaange-
vende producenten van liftinstallaties. Wij spraken met Evert 
Visser (Senior Managing Director) en José van Kan (Offerte-
beheerder) over de uitdagingen in de huidige marktomstan-
digheden.

Huidige markt 
Sinds 2006 is er veel veranderd voor MEE. Visser: “De markt 
is fl ink gekrompen in volume; zo’n 50% ten opzichte van 
2006. Daarnaast zijn de prijspeilen gigantisch gedaald. Voor 
ons was een effi ciencyslag dan ook van groot belang. Zo wil-
den we onze indirecte kosten en faalkosten terugbrengen. We 
kwamen tot de conclusie dat het calculatieproces geoptima-
liseerd kon worden. Door handmatigheid in dit proces wer-
den er namelijk te veel fouten gemaakt.” Van Kan vult aan: 
“Daarnaast kostte het onderhoud in Excel veel tijd. Op een 
gegeven moment werkten we met wel veertig tabbladen. Dan 
is er sprake van veel zoekwerk. Nu kunnen we heel eenvou-
dig een tarief wijzigen en alle prijzen worden automatisch 
doorgerekend. We hoeven de calculatie niet meer volledig te 
doorlopen.” 

SENIOR MANAGING DIRECTOR OVER GUIDED SELLING 

Visser: “Als je iets wilt automatiseren, moet je goed weten 
waar je naartoe wilt. Van dat pad moet je niet afwijken.” 

José van Kan

Evert Visser



Vertrouwen
MEE startte een selectieprocedure, waarbij Sofon er al snel 
uitsprong. Visser: “Op basis van onafhankelijk advies hadden 
we de voor- en nadelen van verschillende leveranciers snel in 
kaart. Ik wist dat we met Sofon verder konden komen. Ik heb 
er dan ook vanaf het begin in geloofd. En dat is belangrijk; je 
moet er wel vertrouwen in hebben, wil je anderen motiveren.” 
Intern werd er vertrouwen gewonnen door collega’s zoveel 
mogelijk te betrekken bij het project. Van Kan: “Natuurlijk is 
het soms lastig om met een nieuw systeem te werken, zeker 
als de werkdruk hoog is. Toch levert Sofon je al snel tijd op, 
maar je moet wel eerst tijd investeren. Zodra collega’s met So-
fon aan de slag gingen, zagen ze de voordelen. Door ook wat 
met hun feedback te doen, werd het enthousiasme vergroot.”

Succesfactor
Een belangrijke succesfactor in het project was dus de vast-
beradenheid binnen MEE. Visser: “Daarnaast wisten we heel 
duidelijk wat we wilden. Het is belangrijk om dan geen zijpa-
den te bewandelen. Wij hadden als doel om eenzelfde offerte 
neer te kunnen leggen als voorheen, alleen wel foutloos.” Van 
Kan vult aan: “Dan kun je een mooi vergelijk maken tussen 
de oude en de nieuwe situatie. En heb je dat punt eenmaal 
bereikt, dan kun je verder gaan optimaliseren. We zien nu dat 
we veel tijd besparen, doordat we veel sneller kunnen scha-
kelen. Er zijn nu minder mensen betrokken bij de totstand-
koming van een offerte; er hoeft geen begeleidende brief 
meer getypt te worden, de offerte hoeft niet meer uitgebreid 
gecontroleerd te worden... Pure winst.”

Onderhoudsoffertes
Momenteel biedt MEE nog geen onderhoudsoffertes met 
Sofon aan. Visser: “Dat willen we wel gaan doen, want onder-
houd is erg belangrijk in onze business. Wij focussen daar-
om met name op Publiek Private Samenwerkingsprojecten 
(PPS). Hierbij gaan we een verbintenis aan voor 25 jaar waar-
bij sprake is van Total Cost of Ownership (inclusief nieuw-
bouw en onderhoud). Bij dit soort projecten kunnen we onze 
meerwaarde goed laten zien. Vaak moeten liften al na 10 jaar 
vervangen worden, de onze niet. Bij Mitsubishi staat kwaliteit 
en levensduur namelijk voorop.”
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TIPS VOOR EEN OPTIMALE INZET VAN 
GUIDED SELLING

    · Visser: “Geloof in het project en ga ervoor! Heb daarnaast 
  het lef om live te gaan. Je moet geen 100% perfectie 
  nastreven.”

    · Van Kan: “Sofon levert je al snel tijd op, maar je moet wel 
  eerst tijd investeren.”

OFFERTEBEHEERDER OVER GUIDED SELLING 

Van Kan: “We kunnen heel eenvoudig tarieven wijzigen; alle 
prijzen worden automatisch doorgerekend.” 

 RESULTATEN
    · Effi ciencyslag gemaakt: snel en feilloos werken

    · Geen handmatigheid meer in calculatie- en offerteproces

    · Geen uitgebreide controle van offertes en calculaties nodig

    · Bijdrage aan standaardisatie product

    · Sneller schakelen in offerteproces; minder mensen 
  betrokken bij totstandkoming offerte

    · Verwachte verbetering in samenwerking tussen 
  Engineering en Verkoop



Voortman heeft internationale groei 
onder controle

“Sofon heeft bijgedragen aan 
onze snelle internationale groei”

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 Voortman Automatisering. Voortman ontwerpt, 
ontwikkelt en vervaardigt al ruim 40 jaar machines voor de 
staalbouw en plaatverwerkende industrie. In de afgelopen 
decennia heeft het bedrijf voor uiteenlopende uitdagingen ge-
staan, aldus Mark Voortman (CEO).

Van build-to-order naar confi gure-to-order 
Voortman heeft een aantal grote veranderingen doorgemaakt 
in de afgelopen jaren. Voortman: “Tot zo’n 15 jaar geleden 
maakten we precies waar de klant om vroeg. We beseften dat 
klanten in de basis vaak eenzelfde machine nodig hadden die 
op een aantal punten van elkaar verschilden. We konden dus 
een slag maken van build-to-order naar confi gure-to-order. 
Wij hebben nu zo’n 1.000 modules en bijbehorende prijzen 
vastliggen in Sofon, waarmee we elke willekeurige Voortman-
machine of -lijn kunnen bouwen.”

CEO OVER GUIDED SELLING 

Voortman: “Als je eerst bedenkt waar je staat en wat je 
wilt bereiken met Sofon, dan zit je al op 80%. Vervolgens 
moeten je keuzes nog vastgelegd worden in Sofon door 
iemand met IT-affi niteit. Meer is het eigenlijk niet.” 



Internationale groei
In 2000 verkocht Voortman de eerste machine in het bui-
tenland. “In de afgelopen 13 jaar heeft de export een fl inke 
boost gekregen, mede dankzij Sofon. Er is nu sprake van zo’n 
97% export. Onze internationale groei heeft het noodzake-
lijk gemaakt om kantoren te openen in Australië, Rusland 
en de VS. Daarnaast maken we gebruik van een uitgebreid 
dealernetwerk om zo goed mogelijk in te spelen op specifi eke 
marktwensen en -eisen. We werken zoveel mogelijk met lo-
kale mensen, want je loopt toch tegen cultuurverschillen aan. 
Als een Zuid-Europeaan zegt: ‘Ik heb de machine morgen 
nodig’, dan bedoelt hij wat anders dan wij in Nederland.”

Lokale omstandigheden
Niet alleen de taal en cultuur is anders in het buitenland, ook 
de wet- en regelgeving wijkt af. “Dat maakt internationale 
verkoop complex. Sofon houdt rekening met lokale techni-
sche, commerciële en juridische omstandigheden. Zo weten 
we dat we het juiste aanbieden, in de taal van de klant. Wij 
hebben al onze offerteteksten namelijk vertaald (zo’n 9 talen) 
en vastgelegd in Sofon. Ongeacht of je de taal spreekt, maak 
je zo een offerte in het Russisch.” 

Scoringskans en forecast
Als de offerte er eenmaal ligt, dan heeft Voortman direct in-
zicht in het verkooptraject. “Aan alle offertes hangt een kans-
berekening. Zo hebben we inzicht in de uitstaande offertes 
en de scoringskans. Dit resulteert in een forecast. Op basis 
daarvan starten we de productie. Omdat we een lange door-
looptijd kennen, produceren we een deel op voorraad. Dat 
doen we bij 70% van de gangbare machines. Zo kunnen we 
sneller voldoen aan de wensen van de klant.”
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 RESULTATEN
    · Opbouwen van verkoophistorie

    · Betere samenwerking met internationale vestigingen

    · Offertes vormen basis voor productieplanning

    · Offerteteksten makkelijk beheersbaar 

    · Alle offertes binnen 48 uur na aanvraag verzonden

    · Prijsstructuur ligt modulair vast

    · Combinatiemogelijkheden liggen vast

    · Afstemmen van offertes op omstandigheden

    · Introductietijd van nieuwe ontwikkelingen verkort

    · Actievere dealerondersteuning



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 klan-
ten en producten. Onze klanten opereren in de wereld van industrie, groothandel, transport, verzekeringen, 
telecom en dienstverlening. 

Een korte kennismaking met enkele nieuwe klanten:

De Italiaans-Britse helikopterbouwer AgustaWestland (onderdeel van het 
Italiaanse Finmeccanica) levert totaaloplossingen in de markt voor verticaal 
vervoer. Het bedrijf levert ongeëvenaarde missievermogens aan militaire 
en commerciële ondernemers wereldwijd, mede dankzij zijn rotorcraft-
systeemontwerp, ontwikkel-, productie- en integratiemogelijkheden, trai-

ningservaring en klantfocus. Door deze expertise is het innovatieve AgustaWestland een leider in een 
aantal van de belangrijkste markten voor helikopters wereldwijd. Het bedrijf biedt zijn klanten de breedste 
selectie geavanceerde helikopters voor zowel commerciële als militaire toepassingen.

Agusta Westland gebruikt Sofon Guided Selling om het verkoop- en offerteproces te optimaliseren.

DG press Services (DGpS) is de specialist in het ontwikkelen, pro-
duceren, reviseren, installeren en onderhouden van voormalige 
Drent Goebel-drukpersen. DGpS is nu een nieuwe drukpers aan 

het ontwikkelen, de Thallo, die gereed zal zijn voor levering eind 2014 / begin 2015. Dit betekent dat de 
verkoop van deze pers vanaf heden zal starten. Een verkooptraject voor dit type pers duurt meestal 12 tot 
16 maanden. In dit proces is er gemiddeld sprake van 20 herziene offertes (versies) en een investering van 
de klant die kan oplopen tot € 3.5 miljoen. 

DGpS zal Sofon Studio, Proposal Organizer en Concept Designer inzetten om de klantwensen te vertalen 
naar een kloppende confi guratie, waarna een perfecte offerte wordt geproduceerd.

HP Valves Oldenzaal B.V. is een moderne en gerenommeerde producent van 
industriële hoge druk afsluiters die vanuit de hoofdvestiging in Oldenzaal en 
dochterbedrijf KVT in Seoul (Zuid-Korea) wereldwijd worden geëxporteerd. 
Dankzij haar jarenlange focus en de hierdoor opgebouwde expertise, onder-
scheidt HP Valves zich door het complete programma en aanvullende diensten 

van consulting tot internationale logistieke dienstverlening en after-sales services. 

HP Valves zal Sofon Studio en Sofon Proposal Organizer inzetten om snel de meest geschikte afsluiters 
voor de klant te selecteren. In grote projecten kan het aantal afsluiters dat conform gedetailleerde speci-
fi caties geselecteerd wordt, oplopen tot wel 5.000 stuks. Door de inzet van Sofon vindt de selectie auto-
matisch, foutloos en sneller plaats.

Guided Selling Blog 
Sofon wil haar kennis 
graag delen met u! 
In Sofon’s blogs komen 
verschillende experts 
uit de Sofon-organi-
satie aan het woord. 
Door hun vele contac-
ten met klanten hebben 
zij een duidelijke visie 
op de verbeterings-
mogelijkheden 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.


