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Een financieel gezond bedrijf is als een fit lichaam, voorkom daarom buikpijn 

 

Uw bedrijf is als een lichaam: alles heeft invloed op elkaar. Als uw bedrijf  kampt met steeds terugkerende 

buikpijn, en die buikpijn komt door de problemen met betalingen van facturen dan wordt uw organisatie niet 

goed gevoed.  Die voeding bestaat uit de afspraken die u met klanten maakt. Afspraken die zijn vastgelegd in 

offertes, orders, inkoopovereenkomsten, contracten.  Hoe voorkomt u problemen rondom die betalingen? Hoe 

zorgt u ervoor dat de afspraken aan het begin goed vastgelegd worden? Hoe bewaakt u deze tot het moment 

van betaling? En hoe houdt u de documentenstroom tijdens het gehele proces in de gaten? 

 
Factuur niet betaald? 

Als CFO wilt u dat de facturen die u stuurt, volgens afspraak betaald worden. Wanneer dit niet gebeurt, heeft u 

een probleem. Trajecten met incassobureaus wilt u vermijden. Hoe komt het dat de klant de rekening niet 

betaalt? Is hij ontevreden over het geleverde product? Om ervoor te zorgen dat er geen eindeloze discussies 

ontstaan aan het einde van het traject (dus bij de betaling van de factuur), is het belangrijk de basis van een 

offertetraject van het begin af aan duidelijk en helder te hebben én te houden. 

 

CFOs know what’s critically important and where they need to up their game. Their biggest 

longstanding challenge is integrating information — financial and non-financial alike — across their 

enterprises to help create a ‘single version of the truth’ . But CFOs are also starting to focus on 

broader strategic change to accelerate their organizations’ performance and spur profitable growth. 

Uit: IBM studies 1 

 
Planning, budget, prognose 

Wekelijks, maandelijks of ieder kwartaal maakt u rapportages. Hoe staat uw bedrijf ervoor? Hoeveel orders zijn 

er binnengekomen ? Maar ook hoeveel offertes zijn er uitgegaan? Welke zullen daadwerkelijk omgezet naar 

een order ? En welke verplichtingen voor uw bedrijf vloeien daaruit voort?  In een wereld die de afgelopen 

jaren steeds transparanter en kleiner is geworden, is het een kunst om u te onderscheiden, om op te vallen. 

Klanten stappen makkelijk over naar een andere leverancier. Voor u het weet, mist u de order. Om snel te 

kunnen reageren is het is dus zaak om over scherpe, betrouwbare en heldere informatie over uitstaande 

offertes te beschikken zodat u, samen met het managementteam, goed onderbouwde beslissingen kunt 

nemen. 

 
  

                                                                 
1
 Bron: The Customer-activated Enterprise - October 2013 en Pushing the frontiers - CFO insights from the 

Global C-suite Study of IBM. Deze studie is gebaseerd op persoonlijke interviews met meer dan 4.000 CEO’s, 
CFO’s, CHRMO’s, CIO’s, CMO’s en CSCO’s wereldwijd. 
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Goede voorbereiding 

Nog voor het offertetraject checkt u de gegoedheid van debiteuren, bepaalt u de betalingstermijn, vraagt u om 

garanties en borgstelling en maakt u duidelijk wat onder meerwerk valt. Bij internationale klanten waakt u voor 

misverstanden die ontstaan door de mogelijke taalbarrière. En uw juridische afdeling verdiept zich van tevoren 

in internationale wetgeving. Zaken goed regelen is essentieel. Zo blijft het leergeld voor uw bedrijf 

geminimaliseerd. Uw organisatie leert van fouten. Die lessen verwerkt u bijvoorbeeld in uw offertemodellen. 

Daarmee beperkt u mogelijke financiële schade en blijft de relatie met uw klant goed. Uw reputatie blijft 

overeind en u voorkomt juridische procedures. 

 
Financiële risico’s beperken 

Als financieel manager wilt u voorkomen dat bepaalde afspraken in een offerte financiële risico’s met zich 

meebrengen. Uw verkopers kunnen lang niet altijd inschatten wat de gevolgen zijn van afspraken die zij met de 

klant maken. Daarom wilt u een signaal krijgen wanneer er in een offerte afwijkende afspraken staan. Als de 

afspraken met de klant niet juist zijn, dan levert u straks iets anders dan de klant gekocht heeft. U maakt 

daardoor extra kosten, uw klant is ontevreden wil niet betalen en stapt misschien over naar een andere 

leverancier. 

 
Een heldere offerte 

Een heldere offerte roept geen vragen op. Een heldere overeenkomst ook niet. Wanneer die basis goed is, zal 

betaling van de rekening geen probleem zijn. De klant tevreden, u blij. Bij een heldere offerte weet de klant 

precies wat hij krijgt. En u weet dat de kostprijsberekening klopt met wat uw bedrijf gaat leveren. Via veel 

software, zoals ERP, krijgt u informatie over een groot aantal details van het van de verkochte produkten maar 

daarmee heeft u geen inzicht of deze produkten ook beantwoorden aan de verwachting van de klant. 

Technologie is volgens de IBM-studie de belangrijkste kracht en drijfveer van de organisatie van uw bedrijf. 

Inzet van de juiste software kan dus een enorme positieve invloed op uw bedrijf hebben. 

 

CEOs consider technology the single most important external force shaping their organizations. Other 

CxOs also see it as one of the top three factors. The members of the C-suite are likewise united in 

believing that an entirely new set of dynamics is emerging. 

 
Een offerte systeem als basis voor een goede voeding 

Met de juiste offerte tegen de juiste prijs overtuigt u uw klant. Uw verkopers krijgen vaak geen tweede kans 

om verder te praten of te overtuigen. Welk systeem helpt uw sales afdeling om tot de juiste offerte te komen? 

U heeft er belang bij dat die basis goed is. 

 
Stap 1: duidelijke afspraken 

De eerste stap is om aan de hand van een vragenlijst een helder beeld te krijgen van de wensen en 

verwachtingen van uw klant. Door functionele vragen te stellen, krijgt u uiteindelijk een duidelijk beeld. Goede 

vragen leiden tot duidelijke afspraken. 
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Stap 2: een heldere offerte 

Om een gedegen offerte op te stellen, is de informatie die uit de vragenlijst komt een goede basis. Door 

vervolgens met een vaste werkwijze en zoveel mogelijk geautomatiseerd offertes op te stellen, gaat uw 

offerteproces eenvoudiger, sneller en foutloos en het geeft een beter inzicht in de marges. Het resultaat: uw 

personeel is sneller ingewerkt en werkt er prettig mee.  Uiteraard zorgt u er voor dat het systeem uw 

goedkeuring vraagt, als dat vanwege de omvang van risico’s of lagere marges nodig is. 

 
Stap 3: de neuzen dezelfde kant op 

De verschillende afdelingen binnen uw organisatie spreken niet allemaal dezelfde taal. Door de output van de 

vragenlijst als basis te gebruiken, werkt iedereen vanuit hetzelfde uitgangspunt. Zo weten uw collega’s van de 

verschillende afdelingen wanneer welke documenten nodig zijn om uw klant goed te bedienen. Daarnaast wilt 

u de stroom aan documenten monitoren en traceren.   

 
Wat kan Sofon voor u doen? 

De software van Sofon slaat een brug tussen de verschillende afdelingen binnen uw bedrijf. Of metaforisch: 

tussen de verschillende lichaamsdelen. Door de juiste voeding functioneert dat lichaam optimaal. De software 

van Sofon zorgt ervoor dat uw organisatie op de juiste manier gevoed wordt. Zodat het contract, de 

overeenkomst of de offerte volledig aansluit bij de vraag van uw klant.  

 

Een breed scala aan bedrijven zet tijdens offertetrajecten de Sofon Guided Solutions software in. 

Een aantal uitspraken van klanten van Sofon: 

 

 “De offertijd is verkort van vier uur naar twee à drie minuten.” 

 “We bieden alleen nog maar complexe oplossingen aan, die we ook echt kunnen waarmaken” 

 “Door beter inzicht in onze marges weten we waar je ‘ja’ op zeggen” 

  “Qua foutpercentage, snelheid en uniformiteit zijn wij enorm vooruit gegaan.” 

 “Een nieuwe verkoper kan na twee weken een groot project aanbieden. Vroeger was de inwerktijd zes 

maanden!” 

 

Zo plukt u er aan het einde van de rit de vruchten van: uw klant betaalt de factuur zonder discussies en uw 

bedrijf blijft gezond! 

 
Wilt u met ons sparren over hoe u uw bedrijf met onze software klaar kunt maken voor een succesvolle 
toekomst én die veranderingen kunt verankeren in uw organisatie, neem dan contact met een van onze sales 
executives op: 
 

Ton van den Broek Bert de Vries Jan-Pieter Broos 

M 06-51417091 M 06-53644566 M 06-51046192 

 

 


