
 
 

Les 07: Hoe schrijf je een winnend voorstel? 
Het schrijven van een goed voorstel is iets waar je als het goed is gaandeweg steeds beter in wordt. Hoe 

vaker je ze schrijft, des te meer je leert over wat wel of niet werkt. Het is ook altijd goed om na acceptatie 

of afwijzing van je voorstel naar de reden te vragen en die kennis goed te borgen. Zodat je in toekomstige 

voorstellen weet wat je sterktes en valkuilen zijn. Wees je er wel van bewust dat wat voor de ene klant een 

doorslaggevend argument kan zijn om voor jou te kiezen, voor de andere klant juist weer een argument 

kan zijn om niet voor je te kiezen. Dus denk bij elk traject goed na wat voor die klant het best werkt. 

 

 

07.1 De beste vorm voor jouw voorstel 
Er zijn verschillende manieren om je voorstel te maken / in te dienen. De keuze wordt soms door je 

opdrachtgever bepaald die daar in bepaalde gevallen wensen of richtlijnen voor heeft. Soms wordt het aan 

jou gelaten in welke vorm jij je voorstel maakt. 

 

Meestal worden voorstellen in Word of PowerPoint gemaakt. Vaak zie je dat overheidspartijen een 

voorkeur hebben voor Word en commerciële partijen voor PowerPoint. In de vorige les heb je geleerd wat 

de voorkeuren van verschillende kleursegmenten zijn. Ook dat kun je laten meewegen in de vorm die je 

uiteindelijk kiest. Als je veel uit wil leggen – wat vaker bij “blauwe” personen nodig is – dan is een Word-

voorstel wellicht beter, wanneer je visueel wil inspireren – waar je “gele” personen blij mee maakt – dan is 

PowerPoint beter. In de praktijk zie ik dat voorstellen steeds vaker in PowerPoint worden gemaakt omdat 

je daar meer mogelijkheden mee hebt om mee te inspireren. En het is wat makkelijker om daar een 

heldere structuur in aan te brengen.  

 

Welke vorm je ook kiest, het is aan te raden het voorstel als pdf-bestand te versturen zodat er geen 

wijzigingen in aangebracht kunnen worden. 

 

Het visualiseren van je voorstel 

In Word zijn de visuele mogelijkheden beperkter dan in PowerPoint. Daarom heeft PowerPoint mijn 

persoonlijke voorkeur. Wanneer je in PowerPoint werkt, maak het dan niet te tekstueel, maar zorg voor 

voldoende visuele elementen. Het gebruik van afbeeldingen is aan te bevelen. Zorg er wel voor dat deze 

rechtenvrij zijn. Anders betaal je een (hoge!) boete wanneer de rechthebbenden daar achter komen. Er zijn 

verschillende websites die rechtenvrije afbeeldingen bieden. Mijn favoriete sites zijn: 

- Pexels 

- Pixabay 

- Unsplash 

- Thenounproject 

Deze websites bieden een enorme hoeveelheid aan afbeeldingen die je per thema kan zoeken. Ook de 

website van je opdrachtgever kan goede afbeeldingen bevatten. Het voordeel is dat je daarmee laat zien 

dat jij je ook in de klant hebt verdiept. 

 

Zowel in PowerPoint als Word kan je gebruik maken van pictogrammen. Daarmee maak je het geheel 

visueler. Je kan de kleur van deze pictogrammen aanpassen. Wanneer je een bepaalde huisstijl gebruikt, is 

het aan te bevelen om deze pictogrammen in dezelfde kleur te gebruiken.  



 
 

Een strakke vormgeving is belangrijk om het voorstel goed over te laten komen bij je opdrachtgever. 

Waarschijnlijk werk je al vanuit een huisstijl. Heb je die niet dan kan je via Word / PowerPoint van vele 

templates gebruik maken of een eigen template ontwikkelen. En of je nu werkt vanuit een huisstijl of 

template, belangrijk is om gebruik te maken van vaste lettertypes, vaste kleuren en een herkenbare 

indeling op de slides om het zo professioneel mogelijk te laten overkomen. 

 

Uiteraard zijn er ook nog andere mogelijkheden om een voorstel te delen. Heb je weleens aan een video 

gedacht? Waarin je bijvoorbeeld je PowerPoint voorstel direct mondeling toelicht? Niet veel partijen doen 

dat, dus daarmee val je gelijk op! 

 

07.2 De inhoudelijke invulling van jouw voorstel 
De inhoudelijke invulling van jouw voorstel is natuurlijk enorm belangrijk. Maar hoe zorg je er nu voor dat 

je hier exact de informatie in deelt die de klant graag terugziet? Van primair belang is dat de klant zich 

herkent in je voorstel. Dus schets goed de situatie van de klant zoals je die eerder hebt besproken. Ken je 

die nog onvoldoende, probeer dan alsnog die informatie op te halen voordat je aan je voorstel begint.  

 

De indeling is natuurlijk van belang, die moet logisch zijn voor de klant. Het is aan te bevelen om een 

duidelijke verhaallijn in je voorstel te maken. Hoe beter je voorstel voor de ontvanger leest, des te beter 

die uiteindelijk overkomt. Dus maak een sterke inleiding, bouw je verhaal goed op en zorg voor een 

pakkend slot. En zorg ervoor dat de fases goed op elkaar aansluiten. In PowerPoint kan je bijvoorbeeld 

met koppen werken die op zichzelf een verhaal vertellen.  

 

Afhankelijk van de grootte van je voorstel begin of eindig je met een samenvatting. Wat moet je voorstel 

verder bevatten? 

- Inleiding 

- Doelstellingen (bij en kort voorstel kan je de doelstellingen direct in de inleiding verwerken) 

- Opzet op hoofdlijnen 

- Verdieping op de opzet 

- Toelichting op analyse / rapportage (idealiter voorzien van voorbeelden) 

- Planning 

- Budget 

- Voorwaarden 

- Relevante informatie over jouw bedrijf met betrekking tot het voorstel / onderwerp 

Natuurlijk kan je hier zaken uit toevoegen of juist indikken. Afhankelijk van de grootte van je voorstel en 

de wensen van de klant. Bovenstaand voorbeeld is hoe voorstellen er vaak uitzien. Maar je kan de 

volgorde ook wijzigen en bijvoorbeeld met rapportagevoorbeelden of met het budget beginnen. Ga na 

wie jouw opdrachtgever is, wat die belangrijk vindt en ga let daarbij ook op de kleuren zoals eerder 

aangegeven. Heb je een rood iemand: start met het resultaat (ROI, budget of rapportagevoorbeeld), heb je 

een geel iemand, start met inspiratie (inspirerende rapportagevoorbeelden), heb je een groen iemand, 

start met een persoonlijke noot (persoonlijk woordje, gericht op de samenwerking of jouw historie met de 

klant), heb je een blauw iemand, start met het bieden van vertrouwen rondom de methode.  

 

Zoals eerder aangegeven kan je er ook voor zorgen dat de koppen een duidelijk verhaal vertellen. In plaats 

van de thema’s zoals net getoond, kan je daar ook andere titels van maken zodat er een echt verhaal 



 
 

ontstaat. Hieronder een voorbeeld van hoe het er in de klassieke vorm uitziet, gevolgd door hoe je het 

meer verhalend kan weergeven: 

- Inleiding → Waarom jullie dit onderzoek willen 

- Doelstellingen → Wat jullie er uit willen halen 

- Opzet op hoofdlijnen → Een beknopt overzicht van onze aanpak 

- Verdieping op de opzet → Onze aanpak verder voor jullie uitgelegd 

- Toelichting op analyse / rapportage → Wat jullie van ons ontvangen 

- Planning → Wanneer we welke stappen zetten 

- Budget → De investering voor dit traject 

- Voorwaarden → De voorwaarden die daarbij horen 

Wanneer je dit concreet toepast op een actuele onderzoeksvraag, kan je dit nog specifieker en 

verhalender maken. 

 

Belangrijke afwegingen die je moet maken 

Bij het uitwerken van het voorstel, is er verder een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Die 

verschillen per traject, maar hou de volgende zaken – wanneer hier sprake van is – in je achterhoofd bij elk 

traject: 

- Wie is de concurrent en wat zou die aanbieden? → zodat je weet waar jij je op kan onderscheiden 

en waar je de concurrent mogelijk direct op kan aftroeven 

- Moet je je aan de briefing houden? → dit is weleens een lastige… sommige klanten verwachten 

dat je hun briefing zoveel mogelijk volgt, andere klanten willen juist dat je veel eigen inbreng 

levert. Ik zou als beste strategie adviseren om de briefing in grote lijnen te volgen maar waar 

mogelijk eigen inbreng te tonen. Waarin je de opzet niet helemaal over de kop gooit (ben je dat 

van plan: check dat dan vooraf goed met de klant zodat je zeker weet dat je de plank niet 

misslaat), maar wel aanscherpt op punten waar je denkt dat het beter kan en waar je ook het beste 

kan onderscheiden ten opzichte van de concurrentie 

- Keuze bieden of één beste route kiezen? → Wanneer er meer dan één route is die goed aansluit 

bij de wensen van je klant, dan kan je keuze bieden. Het moet alleen er niet op lijken dat je zelf 

geen idee hebt wat voor de klant de beste route is. Ik zou in ieder geval altijd uitgaan van een 

aanbevolen optie en aangeven waarom je die aanbeveelt. Soms kan je vanuit 

budgetoverwegingen een goedkope variant worden toegevoegd. Zorg er dan wel voor dat je de 

verwachtingen goed managet. 

 

 

07.3 Do’s en dont’s voor een goed voorstel 
Dan nog een kort overzicht met een aantal zaken die je wél of die je juist niet moet doen. Op basis van 

voorbeelden die we in de praktijk vaak tegenkomen.  

 

Do’s 

- De uitdagingen waar je klant mee te maken heeft zo helder mogelijk uiteenzetten → zorg ervoor 

dat jouw klant of contactpersoon het idee heeft dat jij begrijpt waar zijn uitdaging ligt. Wanneer je 

vanuit deze context start kan je ook de rest van het voorstel veel scherper inrichten. 

- Formulering in een stijl die past bij jouw klant / doelgroep → denk na wat gebruikelijk is voor de 

ontvanger. Werken die in een formele of informele setting. En hoe zit het met de persoon zelf? 



 
 

Denk daarbij ook weer aan de kleurenindeling vanuit het insights discovery wheel. Kies een stijl die 

bij je doelgroep past. Is dat niet jouw stijl? Overweeg dan het voorstel over te dragen aan iemand 

die daar wel mee uit de voeten kan. 

- Realistisch over verwachtingen vooraf → natuurlijk moet je nooit te bescheiden zijn in je voorstel, 

maar ga in ieder geval geen dingen beloven die je niet waar kan maken. Neem je iets op in je 

voorstel waar je niet zeker van bent? Geef dan aan dat je er niet zeker van bent. Dat komt voor 

klanten ook sterker over dan wanneer je fantastische dingen belooft. Veruit de meeste klanten 

hebben dan al hun bedenkingen.   

- De omvang van je voorstel past bij de grootte van het traject → voor grote strategische trajecten 

zal je vaak meer vertrouwen moeten winnen in je voorstel dan voor kleine snelle trajecten. En 

liggen de verwachtingen van de klant vaak hoger ten aanzien van het voorstel. Natuurlijk gaat 

kwaliteit boven kwantiteit, dus wees ook bij grote strategische voorstellen selectief en to-the-

point. Maar kies voor een voorstelvorm en -grootte dat bij de uiteindelijke uitvoering van je 

onderzoek past. 

 

Dont’s 

- De briefing letterlijk overnemen → natuurlijk mag je elementen uit de briefing overnemen, maar 

neem je hem té letterlijk over, dan zullen klanten het gevoel hebben dat je geen inspiratie had of 

zelf geen inhoud kan bedenken 

- Taalfouten / gebrekkig Engels → laat je voorstel altijd dubbelchecken door een extra paar ogen. 

De ene klant is hier gevoeliger voor dan de ander, maar het staat altijd slordig. Ben je niet zeker 

over je Engels? Laat dan ook dat goed controleren door een collega die daar erg goed in is. Of 

overweeg het dan zelfs direct door deze collega te laten schrijven. 

- Teveel onderzoeksjargon in je voorstel verwerken → ik merk dat de terminologie van 

marktonderzoekers lang niet altijd door klanten wordt begrepen. Zeker als zij zelf geen 

onderzoeker zijn. Houdt het daarom begrijpelijk voor mensen die minder affiniteit met onderzoek 

hebben. De meeste klanten weten niet wat een “n” of een “t” is, dus ga dan respectievelijk uit van 

‘steekproefgrootte’ en ‘lengte vragenlijst’.  

- Onevenredig veel aandacht voor je eigen visie → stel altijd de klant centraal in je voorstel. Het 

toevoegen van een eigen visie is vaak sterk, maar laat het niet de overhand krijgen in je verhaal. 

Maar zet dit slim in zodat de uitdagingen van je klant altijd de belangrijkste plek in het voorstel 

innemen. 

- Te veel pagina’s / slides met onnodige info → er zijn maar weinig klanten waarvan ik weet dat ze 

van uitgebreide voorstellen houden. Het komt aan de andere kant maar weinig voor dat klanten 

een voorstel te kort vonden. Twijfel je of een slide naar de bijlage moet? Zet hem dan sowieso in 

de bijlage of laat hem in het geheel weg.  

 

Laat je voorstel in ieder geval altijd tegenlezen en bespreek met degene die hem heeft gelezen waar nog 

verbeterruimte is. Houd alle input die je hebt ontvangen over je voorstellen bij, zodat je weet waar 

verbetering zit in je voorstellen. Zo heb je gelijk een goede leidraad bij het maken van nieuwe voorstellen. 

 

  



 
 

Opdracht: schrijf een voorstel en houd daarbij rekening met zaken als: 

- Wie is de concurrent en wat zou die aanbieden? 

- Moet je je aan de briefing houden? 

- Keuze bieden of één beste route kiezen? 

- Formulering in een stijl die past bij jouw klant / doelgroep   

- Realistisch over verwachtingen vooraf  

- De omgang van je voorstel past bij de grootte van het traject 


