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Accountmanagement: 

a (w)hole in one

Annemarie de Bruin werkt sinds drie jaar als nationaal accountmanager bij een

internationale handelsonderneming. Voor die tijd werkte ze als productmanager

bij een groot farmaceutisch bedrijf. In die tijd heeft ze ontdekt dat ‘de commercie’

haar erg ligt. Maar na enkele jaren was ze toe aan een nieuwe stap. Ze wilde op

een meer strategisch niveau opereren. En via haar netwerk kwam ze in contact

met het management van de handelsonderneming. Het managementteam had

besloten om niet meer te werken met het oude systeem van vertegenwoordigers,

maar had ervoor gekozen om accountmanagement in te voeren. En ze zochten

iemand die dat proces handen en voeten kon geven. Een uitgelezen kans voor

Annemarie.

Annemarie is nu drie jaar verder en ze is tevreden over wat ze intussen bereikt

heeft. Ze heeft een systeem van accountmanagement ingevoerd dat succesvol

blijkt te zijn. Maar dat heeft nog flink wat voeten in de aarde gehad. Toen ze begon

bij de handelsonderneming, bleek namelijk dat er geen eenduidigheid bestond over

wat accountmanagement precies inhield en wat het invoeren ervan betekende

voor de organisatie. Het bleek al snel dat een aantal managementleden ‘account-

management’ slechts zag als een modernere benaming van het oude verkoopsys-

teem. Het heeft Annemarie dan ook nogal wat inspanning en overtuigingskracht

gekost om te laten zien dat accountmanagement een belangrijke filosofie en orga-

nisatievorm is met de nodige consequenties voor het bedrijf. Dat het meer is dan

ergens het etiket ‘accountmanagement’ opplakken en een ‘accountmanager’ aan-

stellen. En ze heeft het management weten te overtuigen. Annemarie is inmid-

dels nationaal accountmanager en heeft de accountstrategie van de onderneming

een belangrijke nieuwe impuls gegeven.

‘Accountmanager’ is een veelgebruikte term, zonder dat duidelijk is wat

er precies onder verstaan wordt. In de praktijk lijkt het vaak dat het woord
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een moderne benaming is geworden voor de aloude verkoper. Verkoop-

leiders heten ineens marketingmanagers en vertegenwoordigers of adver-

tentieverkopers noemen zichzelf accountmanagers. Een eenvoudige

steekproef uit de vele vacatures in verschillende kranten levert benamin-

gen op als: Senior Accountmanager, National Accountmanager, Global

Accountmanager Nederland, Key-accountmanager, Corporate Account-

manager, Major Accountmanager. Indrukwekkende namen, maar de vlag

dekt meestal niet de lading, want uit de taakbeschrijvingen blijkt het

onderscheid niet. De verwarring wordt nog groter wanneer we kijken naar

de vereiste eigenschappen. De ideale man/vrouw voor deze functie is een

teamplayer, maar kan ook zeer zelfstandig werken. Heeft humor, maar

heeft ook een no-nonsense mentaliteit. Heeft overtuigingkracht én is

empathisch, ambitieus en toch loyaal. Resultaatgericht, kwaliteitsbewust,

stressbestendig en klantgericht. Representatief, enthousiast en accuraat.

Een ondernemer, een onderzoeker en een probleemoplosser. Bent u er nog?

Meer eenduidigheid is er over de vraag wat de belangrijkste vaardighe-

den van de accountmanager zijn. Zonder uitzondering worden commu-

nicatieve vaardigheden genoemd. Om kunnen gaan met verschillende

mensen op verschillende niveaus in organisaties. Een persoonlijk gesprek

kunnen voeren, maar ook een ‘strakke’ presentatie kunnen geven. Per-

soonlijk zijn, maar ook zakelijk. Andere vaardigheden die eruit springen

zijn: adviseren, onderhandelen en organiseren.

Vooralsnog is accountmanagement een containerbegrip. Er wordt veel

aan toegeschreven en het biedt vele aanknopingspunten voor misver-

standen. Pas in een specifieke organisatorische context (de markt waarin

het bedrijf opereert, de commerciele strategie, de klant, en dergelijke) zal

duidelijk worden wat de functie inhoudt. 

Wat is accountmanagement?

Accountmanagement is gebaseerd op een duidelijke filosofie over hoe een

bedrijf in de markt staat en om wenst te gaan met zijn klanten. Het

management zal antwoord moeten geven op vragen als:
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� Wie willen we tot onze klanten rekenen, welke klanten zijn van

strategisch belang (de accounts) en welke behoeften hebben zij?
� Welke resultaten kunnen en willen wij realiseren voor onze

(beoogde) klanten in relatie tot hun behoeften?
� Hoe kunnen wij onze organisatie zó inrichten (beleid, proces-

sen, beheer), dat we in staat zijn resultaten te realiseren voor

onze klanten en concurrentievoordeel te behouden?
� Wat zijn de belangrijkste elementen van de manier waarop wij

onze klanten bedienen (serviceconcept)?

Accountmanagement veronderstelt dat het profijtelijk is om klanten aan

de organisatie te binden. Niet door een ‘hit and run’-benadering, maar

door het aangaan en onderhouden van langdurige relaties met klanten.

De voortdurende jacht op nieuwe klanten, die vervolgens eenmalig een

product of dienst afnemen, vraagt veel acquisitie-inspanningen en kost

veel geld. Bovendien leidt het niet tot trouwe klanten. De gerichtheid op

het eigen product of de eigen dienst maakt blind voor wat de feitelijke

behoeften zijn van de klanten. 

Dat wil overigens niet zeggen dat een bedrijf dat zich bedient van een ‘hit

and run’-aanpak niet succesvol kan zijn. Maar bedrijven die accountma-

nagement serieus nemen, zetten in op het verkrijgen, behouden en ver-

sterken van de relatie met hun klanten. Trouwe klanten leveren meer op,

zijn ambassadeurs voor het bedrijf en maken door hun kritische opmer-

kingen verbeteringen en innovaties mogelijk. 

Overigens is deze opvatting niet zonder discussie. Kritische managers

zullen zich steeds blijven afvragen of de investeringen in de relaties met

de klanten wel voldoende voordeel (rendement, imago, innovatieve

kracht, verkooppotentieel) opleveren.

Het kan een verstandige beslissing zijn om juist géén energie te besteden

aan het onderhouden van de (persoonlijke) relatie, maar meer het accent

te leggen op het directe verkoopproces.

Het aanstellen van accountmanagers is niet hetzelfde als het voeren van

accountmanagement. Als het duidelijk is op welke wijze een bedrijf met

zijn belangrijkste klanten wil omgaan, zal de organisatie daarop ingericht

moeten worden. 
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In de praktijk zie je vaak accountmanagers met veel verantwoordelijkhe-

den, maar met weinig bevoegdheden. En dat is onterecht. De account-

manager staat centraal in de relatie en communicatie tussen zijn organi-

satie en de klantorganisatie. Hij slaat de brug tussen specialisten en afde-

lingen in de eigen organisatie en specialisten en afdelingen bij de klant. 

Is het erg als hij de formele bevoegdheden mist om collega’s aan te spre-

ken op hun resultaten? Voor ons als trainers en coaches is de vraag hoe je

het gedrag van anderen kunt beïnvloeden belangrijker dan de roep om

instrumenten om gewenst gedrag af te dwingen. Dit neemt niet weg dat

het voeren van accountmanagement vraagt om een doordachte en markt-

gerichte organisatiestructuur met duidelijk afgebakende taken en

bevoegdheden.

In de golfsport ontstaat er geen begripsverwarring over wat het spel is,

hoe het gespeeld wordt en met welke attributen. Alles is nauwkeurig vast-

gelegd in de ‘Rules of Golf’ van de ‘Royal & Ancient Golf Club of St. An-

drews’. 

Het spel der accountmanagers is echter aan vele interpretaties onderhe-

vig. Welke instrumenten kan je wanneer gebruiken, wat mag wel of juist

niet en wanneer heb je gewonnen? Met enige jaloezie kijken we naar de

golfsport, waarin alles tot in de puntjes is geregeld. We hebben gekozen

voor de volgende werkdefinitie:

Accountmanagement is een strategische aanpak voor de lange termijn

om de relatie met (potentieel) belangrijke klanten te bewaken en ver-

beteren, met als uiteindelijk doel het verbeteren van de commerciële

bedrijfsresultaten.

We zullen een aantal elementen uit deze definitie toelichten:

Strategische aanpak

Bij accountmanagement gaat het niet om een ad hoc verkoopbenadering.

Aan de bewaking en verbetering van de relatie met klanten ligt een stra-

tegisch plan ten grondslag. Het klantbestand wordt gesegmenteerd en er

wordt vastgesteld welke klanten belangrijk zijn voor het voortbestaan van

de onderneming. Per belangrijke klant, de zogenaamde key-account,

wordt bepaald welke resultaten bereikt moeten worden. Dat wordt vast-
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gelegd in een accountplan. Daarin wordt ook opgenomen hoe een even-

tueel accountteam is samengesteld en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

De strategische vraag wélke klanten belangrijk zijn, kun je op verschil-

lende manieren beantwoorden. Daarbij wordt gekeken naar factoren als:

omzet, winstgevendheid, loyaliteit, branche, imago, klantsatisfactie en

dergelijke. 

Lange termijn

Het levert meer op om de relatie met de bestaande klanten goed te onder-

houden, dan om alle energie te richten op het verwerven van nieuwe klan-

ten. Vanuit deze optiek streeft de accountmanager dan ook niet naar een

enkele transactie, maar naar een partnership op langere termijn. Overi-

gens kan het geen kwaad om steeds de aanname te toetsen dat een trou-

we klant per definitie profijtelijk is. Per branche en type business zijn er

de nodige verschillen.

Relatie

Een belangrijk element in accountmanagement is de relatie. Er zijn ver-

schillende soorten relaties te onderscheiden: institutionele, persoonlijke

en pseudo-relaties. Een institutionele relatie is op te vatten als een relatie

tussen twee rechtspersonen: de leverancier en de afnemer. Een institutio-

nele relatie kan zijn dat de leverancier ‘preferred supplier’ is van de afne-

mer. Een institutionele relatie bestaat bij de gratie van persoonlijke rela-

ties. Om te komen tot een goede, langdurige institutionele relatie zullen

er persoonlijke contacten gelegd moeten worden op verschillende

niveaus binnen de klantorganisatie. Dit vraagt echter veel tijd en energie.

De accountmanager zal moeten kiezen met wie hij wel en niet ‘warme’

contacten onderhoudt. Hij richt zich op die klanten die in belangrijke mate

bijdragen aan de bedrijfsresultaten of op klanten die in potentie belang-

rijk zijn. Wie een belangrijke klant is voor een bedrijf, is een strategische

vraag.

Ten slotte onderscheiden we nog de pseudo-relatie, waarbij de klant het

gevoel krijgt dat hij persoonlijke aandacht krijgt van de dienstverlener.

Een voorbeeld hiervan is de informatie die per e-mail naar klanten van

internetwinkels wordt gestuurd op basis van een ingevuld interessepro-

fiel.
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Bewaken en verbeteren

Klanten kopen geen producten of diensten. Ze kopen resultaat. Een hypo-

theek is geen document met allerlei voorwaarden, maar de zekerheid dat

de woonkosten passen bij de portemonnee. De waarde voor de klant is

afhankelijk van het belang van het product of de dienst, de omvang ervan

en van de geleverde service. 

De accountmanager vervult een belangrijke rol bij de ontwikkeling van

contact tot relatie. Het menselijke aspect speelt hierbij natuurlijk een rol,

maar niet uitsluitend. Slechte dienstverlening, hoe persoonlijk ook, leidt

niet tot tevredenheid bij de klant.

Relatiemanagement gaat over vragen als: hoe verbeteren we de relatie met

onze klanten, hoe kunnen we meer waarde voor de klant toevoegen of

hoe kan de dienstverlening doelmatiger worden ondersteund? In deze

pro-actieve benadering schuilt het echte accountmanagement.

De rollen van de accountmanager

Zoals we eerder hebben gezien, moet een accountmanager van alle mark-

ten thuis zijn. Hij moet strategisch inzicht hebben, op elk niveau met aller-

lei mensen van verschillende disciplines kunnen communiceren, account-

teams kunnen aansturen, goed zijn in onderhandelen, en ga zo maar door.

Een goede accountmanager moet beschikken over de juiste kennis en

vaardigheden, maar moet ook een geschikte persoonlijkheid en instelling

hebben.

In onze praktijk hebben we te maken met het trainen en coachen van

accountmanagers. 

Ons aanknopingspunt daarbij is het gedrag van de accountmanager. Men-

sen vertonen gedrag waarmee ze succesvol zijn in de organisatie. Dit

gedrag kan een gewoonte worden. Soms zijn deze vaste gedragspatronen

niet meer functioneel omdat er andere eisen aan de organisatie gesteld

worden. Dan is het van belang dat mensen veranderen en zich ontwik-

kelen. Niet uitsluitend door kennis te vergaren of door technieken en

vaardigheden aan te leren, maar vooral door werkelijk betrokken te zijn

bij hun eigen ontwikkelproces. Want mensen veranderen alleen als zij wil-

len veranderen en als ze kunnen veranderen. 

Om het ontwikkelproces richting te geven, hebben wij in dit boek ver-
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schillende rollen in kaart gebracht. Deze rollen vormen tezamen een

totaalbeeld van de taken en gedragingen van een accountmanager. De

precieze invulling van de taak is natuurlijk bedrijfsspecifiek.

Het werken met rollen heeft voor ons nog een didactisch voordeel. Afhan-

kelijk van de individuele ontwikkelpunten leggen we het accent op een

of meer rollen. Onze ervaring met het begeleiden van meer dan honderd

accountmanagers leert ons dat het concept van de rollen behulpzaam is

bij het reflecteren op het eigen functioneren. Wij onderscheiden de vol-

gende rollen:
� de accountmanager als marktverkenner
� de accountmanager als verkoper
� de accountmanager als relatiemanager
� de accountmanager als coördinator
� de accountmanager als partner in business.

De accountmanager als marktverkenner

Een accountmanager is een marketingmanager in het klein. Daar waar de

marketingmanager zich bezighoudt met de hele markt, richt de account-

manager zich op een groep klanten of zelfs op één klant. Hij vertaalt de

marktstrategie naar de eigen accounts. In deze rol signaleert hij ontwik-

kelingen bij de klant, denkt na over de dienstverlening aan de klant, voert

een accountanalyse uit en stelt een accountplan op.

De accountmanager als verkoper

Een goede accountmanager beschikt over goede verkooptechnieken. Hij

moet voorstellen doen, onderhandelen, de ‘deal’ sluiten, maar ook zor-

gen voor nieuwe klanten.

Hij is een gesprekspartner op allerlei niveaus in de organisatie. Een

gesprekspartner die denkt in resultaten voor de klanten en niet in termen

van orders in het orderboek. Meer adviserend verkopen en minder ‘hard

selling’. Het verschil tussen een verkoper en een accountmanager leidt

vaak tot discussie. We geven hier nog eens kernachtig de verschillen aan.
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Accountmanager Verkoper/vertegenwoordiger

Strategisch niveau Ad hoc

Lange termijn Korte termijn

Doet aan accountplanning Doet aan routeplanning

Maatwerk Standaardproducten

Key-accounts Kleine klanten

Weinig klanten Veel klanten

Gesprekspartners hoog in organisatie Gesprekspartners laag in organisatie

Accountspecialist Productspecialist

Spil in organisatie Solist

De accountmanager als relatiemanager

Een zeer belangrijke rol van de accountmanager is die van relatiemanager.

Zoals gezegd, is het veel rendabeler om bestaande klanten te behouden

dan nieuwe klanten te verwerven. 

Pro-actief relatiemanagement betekent veel aandacht voor het eigen net-

werk binnen en buiten de klantorganisatie. 

Een relatie is steeds aan verandering onderhevig en vraagt om voortdu-

rend hard werken. Een relatie blijft niet vanzelf goed. De meeste klantre-

laties ontwikkelen zich in fasen, waarbij de klant in de loop der tijd anders

wordt behandeld door de leverancier. 

Het relatiebeheer waarvoor de accountmanager verantwoordelijk is, richt

zich op een selectie van accounts. Het gaat erom dat de relatie met winst-

gevende of kansrijke accounts goed wordt gemanaged.

De accountmanager als coördinator

De accountmanager is ook coördinator. Hij houdt overzicht, plant, rap-

porteert, bewaakt de financiën, enthousiasmeert mensen, draagt visie uit

en leidt. Belangrijke accounts vragen immers om maatwerk en om een

klantgerichte benadering. Om dat te realiseren heeft een accountmanager

de inzet en betrokkenheid nodig van medewerkers van alle afdelingen

van zijn organisatie. Dat kan hij niet alleen. De vraag is hoe hij de interne

organisatie meekrijgt, zodat men pro-actief meedenkt en flexibel omgaat

met klantvragen.



De accountmanager als partner in business

Deze rol omvat eigenlijk alle voorgaande rollen. Als accountmanager bent

u een volwaardig gesprekspartner voor uw klanten. De kern van een

goede accountmanager is dat u een partner in business bent. 

U opereert vooral op strategisch niveau met uw klanten. Uw focus is de

langere termijn en u richt zich minder op directe transacties, maar voor-

al op toekomstige vraagstukken en potentiële ontwikkelingen. U bent er

voortdurend op gericht om uw klanten optimaal van dienst te zijn, zodat

zij hun resultaten nog sneller, gemakkelijker of beter kunnen behalen.

Maar partner in business betekent ook dat het u en uw bedrijf waarde

oplevert: winstgevendheid, snellere innovatie, trouwe klanten en derge-

lijke.

Dit boek is opgebouwd rond deze vijf rollen. In ieder hoofdstuk komt een

rol aan bod. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn er enkele vragen en

opdrachten opgenomen, die focussen op de kernpunten van de betreffen-

de rol.
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