
• Torch bearer of boegbeeld: zorg voor een boegbeeld dat 

de 1-million dollar vraag kan stellen

• Team: zorg voor een team dat alle vereiste vaardigheden 

herbergt, een mix van mensen met functionele expertise, 

maar ook mensen met netwerkcapaciteiten die weten 

hoe de “klant” denkt

• Tactics: Het team bepaalt de “tactics” of het game-plan: 

hoe spelen we het spel? Wat is ons onderscheidend 

vermogen, wanneer en waar positioneren we dat? Hoe 

maken we gebruik van onze sterktes en de zwaktes van 

onze concurrenten? Hoe gaan we om met onze eigen 

zwaktes? Wie besluiten er en hoe bespelen we die 

personen (en wie doet dat)?

• Story: Werk aan het echte verhaal. Wat is het wat de 

uitvragende organisatie (klant) echt wil? Wat vinden zij 

belangrijk? Waar beoordelen ze bids op? En wat zeggen ze 

publiekelijk en wat bedoelen ze echt: lees en luister tussen de 

regels! 

• Solve: Voldoe aan de “qualifiers”. Hoe voldoen we aan de eisen 

die in het bid gesteld worden. Dat kan heel innovatief zijn, 

maar bouwt vooral voort op het bouwen van vertrouwen dat 

je kunt voldoen aan de eisen. 

• Shape: Zorg voor “distinguishers”: hoe onderscheiden we ons 

met de elementen die we hebben van de concurrentie. Maak 

het voor de uitvrager zo aantrekkelijk mogelijk om met jou in 

zee te gaan!

• Propose: maak een excellent bid book. Er moet een 

duidelijke boodschap in zitten en het “hoe” moet 

ondergeschikt zijn aan het “wat”. Het gaat erom dat je 

duidelijk maakt wat je onderscheidt. 

• Pitch: de presentaties. Laat de beste presentator 

presenteren. Wie is een natural? Wie heeft het aanzien? 

Vertel een verhaal en geen technisch opsomming. Wie is 

het publiek, wat willen zij horen?. 

• Proof: Het doel is het binnenhalen van een evenement, 

niet het bid book. Dus geef minstens zo veel aandacht aan 

de vervolgstappen. Geef bewijs van de claims die worden 

gemaakt in de aanbieding. 

• Contract: in het proces van contracting ontstaan er 

issues. Dat kan niet anders. Zorg ervoor dat ze niet 

escaleren en los ze snel en zorgvuldig op.

• Close: wat is de uitsmijter, wat gooi je op het 

laatste moment nog in de strijd om de race in je 

voordeel te beslissen 

• Celebrate: Vanzelfsprekend, maar heel belangrijk 

voor de tam spirit en een succesvol vervolg
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