
Hoofdstuk 1
We verkopen niet, de klant koopt ‘iets’.

1.1. Accountmanagement, een boeiend vak?

Er zijn tal van vacatures zoals ‘de firma Prinsen & Co zoekt ter versterking van de groei 
van het bedrijf een accountmanager (m/v)’ en men voegt eraan toe: ‘deze m/v is sterk 
entrepreneurial en oplossingsgericht’.

Vooral als het economische tij tegenzit, klanten moeilijk te overtuigen zijn of klantentrouw 
daalt, is verkopen niet eenvoudig. Accountmanagement wordt in deze context een veelbe-
sproken onderwerp. Het komt er dan vooral op aan bestaande klanten te behouden, eerder 
dan nieuwe klanten te winnen. De bedrijfsleider heeft er veel voor over om de klantenre-
latie te verdiepen, duurzame (en meer) omzet en winst te realiseren. Uit diverse onderzoe-
ken blijkt dat het werven van een nieuwe klant duurder is dan het behouden en verstevi-
gen van de relatie met een bestaande klant. Klantenretentie heeft een directe en significante 
positieve invloed op de bedrijfswinst.

Accountmanagement is een functie die in grotere bedrijven haar waarde heeft bewezen. 
ING publiceerde in zijn Magazine voor de dynamische ondernemer het boeiende artikel ‘De 
ING-accountmanager als draaischijf’. Daarin stelt de financiële instelling:

De hele strategie en structuur van ING is gericht op een optimale dienstverlening. De account-
manager is daarbij de centrale schakel tussen uw onderneming en de bank.

Het artikel geeft exact aan wat accountmanagement inhoudt.

Ze (de accountmanagers) dragen de eindverantwoordelijkheid voor de relatie met het onder-
nemingscliënteel. (...) Hij of zij is een generalist die uw financiële behoeften detecteert en naar 
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een oplossing zoekt die u als het ware op het lijf is geschreven. Maar dat doet hij/zij niet alleen. 
Door het groeiende aanbod en de stijgende complexiteit van de producten en diensten wordt 
hij/zij bijgestaan door specialisten.

Ook Philips Lighting introduceerde (key)accountmanagement in de organisatie. Het be-
drijf concludeerde dat dit zijn positie als marktleider versterkt heeft. De aanleiding van de 
invoering was een verzoek van een belangrijke klant, een Franse hypermarktketen, die met 
Philips Lighting wilde samenwerken. Die klant maakte Philips duidelijk welke verwach-
tingen zij had van een leverancier.

Dat betekende dat we behoorlijk wat inhaalslagen moesten maken en onze organisatie opnieuw 
moesten inrichten. Er werden processen en instrumenten ontwikkeld, mensen benoemd voor 
het accountteam en we moesten vooral anders gaan denken. (B. Logghe, manager bij Philips 
Lighting).

De voornaamste voordelen van professioneel accountmanagement die Philips aanhaalt, 
zijn samengevat:

 � vendor managed inventory, dat direct leidt tot een kostenreductie (voor klant en leve-
rancier);

 � investering in marktonderzoek, research & development door beide partijen (klant en 
leverancier): wat zijn de marktkansen en welke zijn de gezamenlijke marktkansen?;

 � samen innoveren (ook co-creatie genoemd);
 � gezamenlijk communicatieplan naar de eindverbruiker;
 � de verregaande samenwerking werkt bij beide partijen zeer motiverend voor de me-

dewerkers.

En Philips gaat zelfs een stapje verder. Er wordt met de keyaccounts gewerkt aan category 
management. “Door samen te werken brengen we de beste waardepropositie naar de klant. Samen 
kan je excelleren.”

Deze accountmanagementvisie sluit nauw aan bij het marketingconcept customer centricity. 
De klant staat centraal. Dit is niet hetzelfde als het klant-is-koning-adagio, dat sommige 
verkopers nog hanteren.

Het concept ‘accountmanagement’ heeft zijn deugdelijkheid in de recente decennia bewe-
zen. Soms maakt men de opmerking dat dit een functie is die enkel past binnen grote orga-
nisaties, die dergelijke experten ‘kunnen betalen’. Anderzijds investeren grote organisaties 
niet in niet-rendabele activiteiten. Het is dus raadzaam het concept nader te bestuderen 
en de toegevoegde waarde ervan naar iedere organisatie, groot of klein, te transponeren.

Accountmanagement is veel meer dan een gewone leverancier-klantenrelatie. Het is veel-
eer een manier van werken, een filosofie en vooral een set van instrumenten die als doel 
hebben de relatie met afnemers door middel van een gerichte aanpak te verbeteren om zo 
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de omzet en de winst te verhogen. De doelstellingen van accountmanagement zijn dui-
delijk: het streven naar de status van preferred supplier (of zelfs sole supplier) en naar betere 
bedrijfsprestaties voor zowel leverancier als klant.

Accountmanagement 4.0 bouwt langetermijnrelaties op met accounts. Het succes van ac-
countmanagement wordt gebouwd rond begrippen zoals ‘toegevoegde waarde’ en ‘return 
on investment’. Iedereen in het bedrijf wordt betrokken bij het sales- en salesmanagement-
proces. Het is TEAM-work : Together Everybody Achieves More. Door gebruik te maken van 
het proces van accountmanagement kan op een gestructureerde manier het einddoel be-
reikt worden, namelijk tevreden klanten. En dat levert meer omzet en vooral meer renda-
bele omzet op. Het teamwork vertolkt het inzicht ‘alleen ga je sneller, samen komen we 
verder’.

Praktijkvoorbeeld

Het marketingconcept ‘waardepropositie’ is het antwoord op de vraag: wat koopt de 
klant? Wat is de waardepropositie van een verzekeringsmaatschappij? Waarom kopen in-
dividuen en bedrijven een brandverzekering of een autoverzekering?

De verzekeringsmaatschappij verkoopt géén verzekering aan de cliënt. De verzekerde 
koopt gemoedsrust, zekerheid, financiële bescherming tegen verlies. Het inzicht in de be-
hoefte van de klant omzetten naar een duidelijke unique satisfaction proposition is voor 
accountmanagement een onmisbare schakel in het opbouwen van de klantenrelatie.

De verzekeraar biedt uiteraard een verzeke-
ringspolis aan. Tegen betaling van een jaarlijkse 
premie is de verzekerde ervan verzekerd in ge-
val van schade een financiële vergoeding te 
ontvangen. Eigenlijk is de verzekerde op zoek 
naar zekerheid, de beleving (customer experi-
ence) van de verzekerde met de verzekeraar 
boezemt zekerheid en vertrouwen in. De klant 

koopt en ervaart gemoedsrust voor als er zich iets onwenselijks mocht voordoen. Dit laat-
ste is de waardepropositie van de verzekeraar. De verzekeringsmaatschappij dient deze 
beleving in alle aspecten van de klantervaring te bewerkstelligen. Niet alleen bij schadere-
gelingen, ook bij het koopproces – het overwegen al dan niet een verzekering aan te ko-
pen. De accountmanager (bij vele verzekeraars zijn dit de relatiebeheerders of verzeke-
ringsadviseurs) is voor het begeleiden van de klant de centrale figuur om de volledige 
customer journey te coachen, samen met de collega’s zoals de customer service desk, 
administratie, dossierbeheerders, risico-experten... Het transformeren van de service naar 
een motiverende klantbehoefte is een cruciale opdracht. De transformatie van insure (ver-
zekeren), naar assure (bevestigen) en finaal ensure (zorgen voor) verklaart waarom de cli-
ent jaarlijks een verzekeringspremie betaalt. De verzekeringsmaatschappij biedt tal van 
diensten aan om de verzekerde ‘waar voor zijn geld’ te garanderen, bijvoorbeeld bijstand 
in rechtszaken na een auto-ongeval, hersteldiensten.
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Bron: www.aginsurance.be (november 2021)

Accountmanagement heeft de opdracht om de volledige customer experience (journey) te 
managen van frontend-salesprocessen tot en met service, ondersteuning, tevredenheid... 
Volgens een onderzoek4 van de consultant McKinsey levert dit een inkomstengroei van 5 
tot 10% procent. Het onderzoek bevestigt dat service en klantondersteuning tot tweemaal 
zo belangrijk zijn als de prijs of producteigenschappen. In een industriële context is het 
aanbrengen van een Quantified Value Proposition de sleutel tot succes. Inzicht in wat de 
klant precies drijft om ‘iets’ aan te kopen en dit kwantificeren of aantonen, vereist customer 
insight selling. Bijvoorbeeld: on-site inventory management – een service waarbij de leveran-
cier de voorraad aan te leveren producten bij de klant zelf managet – levert voor de klant 
een kostenbesparing op en resulteert in een hogere bedrijfsmarge.

1.2. Wat is professioneel accountmanagement 
4.0?

1.2.1. Definitie van keyaccountmanagement5

Het definiëren van de term ‘accountmanager’ is niet eenvoudig. Als we teruggrijpen naar 
de eerste publicaties6 daarover, wordt accountmanagement gepreciseerd als het managen 
van de klanten die in een business-to-businessmarkt door een bedrijf als van strategisch 

4.  McCrory, W., Paulowsky, R., Valdivieso de Uster, M., Viertier, M.(2016). How to unlock growth in the 
largest accounts. McKinsey&Company, Marketing & Sales, September 2016.

5. In de Nederlandstalige lectuur gebruikt men zeer sporadisch de term ‘sleutelklant’ en ‘sleutel-
klantbeheerder’. In de praktijk gebruikt men meestal de term ‘accountmanager’.

6. Bv. Campbell, N., Cunningham, M. (1983). Customer Analysis for Strategy Development in indu-
strial markets. Strategic Management Journal, Vol. 4. Bv. Millman, T., Wilson, K. (1996). Developing 
key account competences. Journal of Marketing Practice, Vol.2.
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belang beschouwd worden. De vraag is vervolgens wat er bedoeld wordt met strategisch 
belang. Zijn het klanten die grote volumes aan goederen of diensten afnemen, of zijn het 
klanten met wie het bedrijf een nauwere langetermijnrelatie wenst uit te bouwen? Of be-
schouwt het bedrijf als ‘sleutelklanten’ de klanten die dreigen over te stappen naar de con-
currentie? Meestal wordt de term ‘keyaccount’ verbonden aan klanten met een belangrijke 
afzet7 of omzet en/of aan de winstgevendheid van de klant.

De Engelse term ‘keyaccountmanagement’ bevat een aantal begrippen. ‘Key’ verwijst naar 
‘sleutel’. De specifieke klant (account) is als het ware de sleutel naar betere marktprestaties 
van de onderneming, een hogere rentabiliteit en een nauwe wederzijdse samenwerking. 
‘Account’ verwijst naar de klantenrelatie, een relatie met debet- en creditaspecten, met 
baten en kosten. En ‘management’ omvat een breed spectrum aan verantwoordelijkheden 
en beslissingsbevoegdheden.

Het eenduidig definiëren van de functie van accountmanagement is niet eenvoudig. Een 
omschrijving die de praktijk goed aangeeft, luidt:

Accountmanagement is een filosofie en een set van instrumenten en technieken die dienen om 
de relatie met (potentieel) grote klanten te bewaken en door gerichte beïnvloeding te verbeteren 
en daarmee de omzet en winst te vergroten. (Verra, 2006)

Vooral de term ‘filosofie’ is daarin belangrijk. Het houdt in dat een organisatie het belang 
van klantenmanagement zeer goed begrijpt. Klanten zijn assets in deze filosofie, net zoals 
machines, personeel, kapitaal, merken... assets8 zijn voor de onderneming. Het zijn waar-
devolle bestanddelen, bezittingen of activa van het bedrijf, en ze moeten op een gepaste 
manier worden beheerd. Met die activa realiseert het bedrijf zijn doelstellingen, levert het 
meerwaarde aan de markt in de vorm van producten en diensten.

Uit de vakliteratuur en publicaties over accountmanagement wordt de volgende definitie 
gedistilleerd:

Accountmanagement omvat het toewijzen en organiseren van middelen (geld, mankracht, pro-
ductie, tijd) om te komen tot een optimale zakenrelatie met een uitgekiende portfolio van gese-
lecteerde klanten, die een aanzienlijke bijdrage leveren (op korte of middellange termijn) aan 
of kritisch zijn voor het bereiken van de huidige of toekomstige ondernemingsdoelstellingen.

7. Wat is het verschil tussen omzet en afzet? Omzet wordt uitgedrukt in waarde, euro, dollar... terwijl 
afzet verwijst naar de aantallen, hoeveelheden... Omzet is gelijk aan de afzet vermenigvuldigd 
met de prijs/eenheid.

8. Asset(s) is het Engelse woord voor een actief of een beleggingscategorie. Ruim omschreven is een 
asset alles met een commerciële en/of vervangingswaarde dat eigendom is van een bedrijf, stich-
ting of individu. Een asset heeft een bepaalde waarde in het economische verkeer.
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Veel auteurs gebruiken het beeld van de accountmanager als ‘spin in het web’. Die meta-
foor illustreert wat het proces van accountmanagement precies realiseert en maakt duide-
lijk dat het niet alleen gaat over de manier waarop commerciële taken worden uitgevoerd. 
Het is vooral van belang dat de volledige bedrijfsorganisatie geïmpliceerd wordt in dit 
managementproces, namelijk het verbinden van de waardeketens van leverancier en klant.

Waardeketen
Leverancier

Waardeketen
Klant

Figuur 1.1. Het waardeketen-denken toegepast op accountmanagement.

1.2.2. De accountmanager als single point of contact 
(SPOC)

Het bedrijf bouwt een portfolio op van trouwe accounts, klanten die continu en op lange 
termijn een pakket producten en/of diensten afnemen die speciaal ontworpen zijn om 
aan de individuele eisen en verlangens van de account te voldoen. Daarvoor wordt een 
accountteam samengesteld. De keyaccountmanager is de belangrijkste schakel tussen de 
klant/afnemer en het bedrijf/de aanbieder. De keyaccountmanager heeft meestal de lei-
ding over het accountteam dat verantwoordelijk is voor één of meerdere klanten en zorgt 
ervoor dat de langetermijnrelatie behouden blijft. De accountmanager is het single point of 
contact (SPOC). Een centraal aanspreekpunt is een belangrijk voordeel in de leverancier-
klantrelatie.

Praktijkvoorbeeld

Het bedrijf Greenyard distribueert groenten en fruit. Het bedrijf heeft een waardeketen 
opgebouwd om groenten en fruit te kunnen aanbieden aan de supermarkten. Ze werken 
nauw samen met de groente- en fruittelers en leveren aan retailers. De waardeketen van 
supermarkten bestaat erin om de consument dagdagelijks de gewenste voedingsproduc-
ten te kunnen aanbieden. Greenyard zorgt ervoor dat de Greenyard-waardeketen perfect 
aansluit op de waardeketen van de klant-retailer. Zo heeft Greenyard directe verbinding 
met de telers om de groenten en fruit op de meest efficiënte manier vers naar de su-
permarkten te kunnen leveren. Voor de supermarkt is het belangrijk om de consument 
dagelijks veldverse groenten te kunnen aanbieden. Het bedrijf gaat nog verder. Greenyard 
biedt expertise aan de retailers om de categorie groenten en fruit optimaal te managen. 
Dit draagt bij tot de tevredenheid van de klanten van de supermarkt en dit levert op zijn 
beurt de supermarkt betere resultaten op. Greenyard begrijpt hoe toegevoegde waarde te 
leveren aan zijn klanten door het koppelen van de waardeketens.
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Consumenten verwachten dat ze groenten en fruit kunnen kopen op het gewenste tijd-
stip, de gewenste plaats en tegen de gewenste prijs, passend bij hun levensstijl, agenda 
en budget. Greenyard maakt gebruik van zijn wereldwijde telernetwerk en zijn flexibele 
logistiek om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hierdoor wordt de juiste kwaliteit in 
de juiste hoeveelheid en op het juiste moment geleverd.

Groenten en fruit bieden bijna onbegrensde mogelijkheden voor retailers om onderschei-
dend te zijn ten opzichte van concurrenten, hun productaanbod te ontwikkelen en hun 
merk te versterken. Dankzij zijn brede productassortiment en diepgaande expertise kan 
Greenyard retailers en foodservicebedrijven helpen om hun aanbod uit te breiden en te 
diversifiëren, nieuwe concepten te introduceren en snel te reageren op de continu veran-
derende consumententrends.

Bron: www.greenyard.nl (2021-10-20)

Die aanpak heeft een impact op de organisatiestructuur van de onderneming. Het invoe-
ren van accountmanagement stelt hoge eisen aan de competenties van de accountmanager 
op het vlak van communicatie, peoplemanagement, onderhandelen, communicatie (intern 
en extern), strategische en tactische bedrijfsinzichten... Bovendien draagt het opbouwen 
van een evenwichtige klantenportfolio bij tot het spreiden van het bedrijfsrisico. Het gaat 
immers om veel meer dan verkopen.

De keyaccountmanager beheert een aantal – voor het bedrijf – belangrijke klanten. Hij 
heeft dus een belangrijk ‘kapitaal’ van de onderneming in handen. Er wordt een samen-
werkingsrelatie op langere termijn opgebouwd. Het is een proces en géén kortstondige 
verkoopactie. Een relatie veronderstelt dat beide partijen er voordeel bij hebben om samen 
te werken. De afnemer moet informatie willen prijsgeven, zodat de aanbieder een gepast 
aanbod kan uitwerken om aan de eisen, verlangens en behoeften van de afnemer tegemoet 
te komen. De aanbieder zal die extra inspanningen slechts leveren als ze rendabel zijn. Er 
is sprake van een win-winrelatie als zowel aanbieder (leverancier) als afnemer (klant) een 
voordeel haalt uit de intensieve samenwerking.

Een producent van verpakkingsmachines (dit is een business-to-business-marketingom-
geving) heeft bijvoorbeeld voedingsfabrikanten als cliënteel. Iedere belangrijke producent 
(bv. Nestlé of Danone) wordt beschouwd als een keyaccount en wordt bewerkt door een 
keyaccountmanager. De klanten van de verpakkingsmachines kunnen gewaardeerd wor-
den op het vlak van aankopen, rentabiliteit, belangrijkheid...
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Voor voedingsproducenten (zoals Ferrero, bekend van o.a. het merk Nutella) wordt keyac-
countmanagement toegepast op het niveau van de distributiekanalen. Voor vele voedings-
fabrikanten zijn de grootwarenhuizen (zoals Delhaize, Carrefour, Makro, Colruyt, Albert 
Heijn, Jumbo) belangrijke afnemers (accounts). De keyaccountmanager is verantwoorde-
lijk voor de samenwerking met die distributiekanalen.

In industriële omgevingen en markten is persoonlijke verkoop het belangrijkste marke-
tinginstrument. Marketing en sales worden in een b2b-context dikwijls in eenzelfde afde-
ling geclusterd. Het salesteam is samengesteld uit commercieel én technisch gevormde 
verkopers met de nodige branche-ervaring.

Sommige bedrijven – zoals Kinepolis Group nv – hebben zowel b2c- als b2b-activiteiten. 
Enerzijds heb je de bioscoopbezoekers, anderzijds heeft Kinepolis bedrijven als klant die 
voor speciale gelegenheden de bioscoopzaal afhuren. De bioscoopbezoekers worden an-
ders benaderd dan de keyaccounts. Kinepolis splitst zijn commerciële activiteiten in b2c, 
de bioscoopbezoekers, en b2b, de bedrijven. Voor ieder afnemerssegment wordt een pas-
sende verkoopaanpak en -organisatie geïmplementeerd.

Begin jaren ‘80 voerde de Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP) een studie uit 
met betrekking tot de relaties tussen koper en verkoper. Daaruit bleek dat handelsrelaties 
waardevolle investeringen zijn, die renderen op het economische en het technologische 
vlak. Bovendien dragen ze bij tot het vergaren van informatie en het wegnemen van on-
zekerheid. Het begrip ‘relationship marketing’ ontstond (Cram, 1994). Dat contrasteert sterk 
met de tot dan toe traditionele aanpak van verkoop en marketing, omdat de nadruk ver-
schoof van het transactionele naar het relationele.

De verkooporganisatie moet bijgevolg de mogelijkheden en beperkingen van zijn leveran-
ciers en klanten heel goed kennen. Anderzijds dient het accountteam ook invloed binnen de 
eigen organisatie uit te oefenen, to make things happen. Vandaar ‘accountmanagement’. De toe-
gevoegde waarde van de leverancier moet namelijk te gelde kunnen worden gemaakt bij de 
klant. Het inzicht groeit dat het succes van de klant bijdraagt tot het succes van de leverancier.

1.3. Waarom accountmanagement 4.0 
toepassen?

Door een aantal ontwikkelingen aan de vraagzijde van de markt ontstaat het besef dat niet 
alle klanten hetzelfde zijn en dat verschillende klanten op verschillende manieren benaderd 
moeten worden. Grotere accounts stellen andere en hogere eisen. Zij vragen om toegevoeg-
de waarde van een accountmanager. Bovendien noodzaakt de toegenomen (wereldwijde) 
concurrentie dat bedrijven zich differentiëren. Die concurrentiedruk vergroot de noodzaak 
om accounts op een verschillende en klantgerichte manier te benaderen. Vanuit de leve-
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rancier geredeneerd, is het belangrijk dat de grote accounts zeer goed opgevolgd worden. 
Vandaar dat organisaties die functie toewijzen aan een of meerdere accountmanagers.

Accountmanagement is naast een vorm van micromarketing – elke klant is als het ware 
een marktsegment – ook een vorm van strategisch verkopen, toegepast in een business-to-
businesscontext. In die strategie staan grote en/of belangrijke (potentiële) klanten centraal. 
Het doel daarbij is duidelijk: preferred supplier worden, om op die manier de winstge-
vendheid op (middel)lange termijn te behouden of te vergroten.

De filosofie van accountmanagement is te evolueren van hit-and-runverkoop naar het cre-
eren van een langetermijnrelatie. In plaats van actiegericht gaat de verkoper relatiegericht 
werken. De belangrijkste redenen voor het invoeren van accountmanagement zijn terug te 
brengen tot de volgende dimensies:

 � ketenoptimalisatie: het verlagen van de kosten en het verbeteren van prestaties bo-
venop het koppelen van waardeketens (leveranciers aan afnemers);

 � schaalvergroting: zowel aan inkoop- als verkoopkant worden klant en leverancier be-
langrijker voor elkaar;

 � de toenemende complexiteit aan de inkoop- en verkoopzijde;
 � de behoefte aan professionele commerciële verantwoordelijken.

Aan inkoopzijde wordt een toenemende professionalisering vastgesteld van de aankoopfunc-
tie. Er wordt zelfs meer en meer een beroep gedaan op systemen als inkoopmarktonderzoek, 
leveranciersclassificatie, fabrieksinspectie, leveranciersprestatiebeoordeling en normering.

De volgende inkooptrends manifesteren zich steeds duidelijker:
 � niet-kernactiviteiten worden vaker uitbesteed (outsourcing);
 � een groeiende voorkeur voor duurzame relaties met een beperkt aantal leveranciers 

(preferred suppliers, partnership, co-makership);
 � leveranciers zijn internationaal actief;
 � men vraagt aangepaste producten, diensten en logistieke services (minimale voorraden);
 � er is een duidelijke voorkeur voor één verantwoordelijk aanspreekpunt bij elke leve-

rancier. Dat is het zogenaamde SPOC-concept.

Ook de verkoopaanpak professionaliseert. Directe interne aanleidingen vanuit verkoop-
zijde om accountmanagement te omarmen, zijn:

 � het niet kunnen realiseren van de omzet- en winstdoelstellingen;
 � een forse daling van de omzet en/of winst;
 � een dalend marktaandeel;
 � afzetproblemen bij bepaalde grote klanten;
 � toepassing van accountmanagement door concullega’s.9

9. ‘Concullega’ is de samentrekking van concurrent en collega. Het is een term die in de manage-
mentpraktijk veelvuldig gebruikt wordt wanneer er op een collegiale manier gesproken wordt 
over de concurrenten.
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Het is onjuist om bij voorbaat te stellen dat elk bedrijf accountmanagement moet toepas-
sen. Het accountmanagementproces verplicht de volledige organisatie, en de bedrijfsleider 
in de eerste plaats, om klantgericht te werken en het commerciële denken en doen te pro-
fessionaliseren. 

Accountmanagement heeft in hoofdzaak betrekking op die klanten die deel uitmaken van 
de pareto- of 80/20-analyse. Uit onderzoek blijkt echter dat 90% van de bedrijven een om-
zetconcentratie van 70/30 haalt, dat wil zeggen dat 70% van de omzet wordt gerealiseerd 
door 30% van de klanten. Die laatste zijn de keyaccounts.

Voor de bedrijfsleiding rijzen er een aantal vragen:
 � Zijn die 30% klanten voor je onderneming werkelijk strategisch belangrijke klanten?
 � Heeft het bedrijf een gefundeerde ABC-analyse gemaakt op het klantenbestand?
 � Bewerken de accountmanagers, agenten, binnendienstmedewerkers... werkelijk de A-

klanten? Hoeveel tijd wordt er besteed aan A-klanten?

Tabel 1.1 inventariseert de belangrijkste verschilpunten tussen de functie van accountma-
nager en verkoper.

Tabel 1.1. Verkopen of ‘accounts managen’?

Verkoper Accountmanager 4.0

Prospecteren • Streven naar maximale dekking
• Opsporen van vermoedelijke 

klanten
• In kaart brengen van prospects

• Vaststellen van ideale klantprofielen
• Analyseren van actuele klanten
• Analyseren van potentiële klanten
• Ontwikkelen van penetratiestrategieën
• Ontwikkelen van plannen samen met klant

Kennis • Product- en applicatiekennis • Volledig inzicht in de organisatie van de 
klanten en de eigen bedrijfsorganisatie

Product • Accent op standaard • Onderhandelen over maatwerkmogelijk-
heden

Gerichtheid • Primair gericht op externe 
verkoop

• Reactief in klantenrelaties

• Ook intern motivator en onderhandelaar
• proactief in klantenrelaties

Profiel • Individualisatie • Teamleider

Verantwoor-
delijkheden

• Vooral implementatie • Creatieve bijdrage leveren aan onderne-
mingsplan

• Partnerships ontwikkelen en onderhouden

Bevoegdhe-
den

• Begrensde formele bevoegd-
heden

• Weinig financiële informatie

• Brede (in)formele bevoegdheden
• Beschikt over financiële informatie

Concurrentie • Concurrentie als maatstaf • Creëren van concurrentiële voordelen

Doelen • Kortetermijnresultaten • Winstgevendheid op korte én lange ter-
mijn van de accountportfolio
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Omdat ook de niet tot keyaccount benoemde afnemers meer eisen stellen aan de profes-
sionaliteit van de verkopende aanbieder, vindt de accountmanagementbenadering een 
steeds bredere toepassing. Dat hoeft niet te verbazen. Denk eens na hoe het voelt als je bij 
leveranciers – bijvoorbeeld een optiekzaak of kledingwinkel – binnenkomt en je direct met 
jouw naam wordt aangesproken? Of je wandelt jouw bankkantoor binnen en de kantoor-
medewerker benadert je direct persoonlijk met kennis van zaken over jouw bedrijf en jouw 
privéfinanciën?

Het toepassen van accountmanagement kan voor ieder bedrijf de aanzet zijn om na te 
gaan welk klantenbeleid er uitgewerkt moet worden. Ook internationaal biedt account-
management tal van voordelen. Er wordt gericht op de klant een uniforme, internationale 
aanpak uitgewerkt: regionale prijs- of serviceverschillen binnen filialen van eenzelfde le-
veranciersorganisatie behoren tot het verleden.

Praktijkvoorbeeld

Een wereldwijd actieve koerierdienst deelt zijn klantenbestand in volgens drie klanten-
groepen. De klantengroepen worden gesegmenteerd op basis van (potentiële) omzet. De 
verschillende accountgroepen worden op een gepaste wijze bediend.

Tabel 1.2. Accountgroepen van een koerierdienst zoals FEDEX Express. 

Accountgroep Samenstelling en 
bijdragen aan het 
resultaat

Serviceconcept

Keyaccountmanager • 0,5% van de klanten
• 50% van de omzet
• 25% van de winst

Klanten hebben een eigen accountverantwoor-
delijke. Elke dag wordt de klant opgebeld en er 
vinden meerdere bezoeken per maand plaats.

Field sales • 12-20% van de 
klanten

• 30% van de omzet
• 40% van de winst

Minimaal eenmaal per week wordt de klant 
opgebeld en er vindt één bezoek per maand 
plaats.

Customer Services • 80-85% van de 
klanten

• 20% van de omzet
• 35% van de winst

Minimaal eenmaal per kwartaal wordt de klant 
opgebeld.

Bron: Thomassen (1998, aangepast).

In een dynamische marktomgeving zal de klantenportefeuille uiteraard evolueren. Er ko-
men nieuwe klanten bij, er verdwijnen accounts, accounts kunnen doorgroeien tot keyac-
counts enzovoort.
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Uitbreiding

Is een accountmanager een technisch profiel met commerciële competenties of een 
commercieel profiel met technische bagage?

Een accountmanager van een FMCG-onderneming is vooral de onderhandelaar die ge- of 
verbruiksgoederen, zoals voeding, DIY-artikelen of farmaceutische producten, commerci-
aliseert. Deze accountmanager staat voor de opdracht om productie naar consumptie te 
loodsen. Samenwerken met de retailers, onderhandelen over de plaats van het product in 
het winkelrek, de verkoopprijzen en marges, display en promotieactiviteiten behoren tot 
het operationele werk van de accountmanager. Meestal onderhandelt de accountmana-
ger met de inkoper (of category manager) van de retailer. Accountmanagement wordt on-
dersteund door trade marketing en productmanagement. De retailer is de P van ‘plaats’, 
een onmisbare marketingmixcomponent om productie naar consumptie te kanaliseren.

De accountmanager van een industrieel bedrijf commercialiseert bijvoorbeeld grondstof-
fen, productie- en verpakkingsmachines, softwarepakketten, logistieke dienstverlening 
en wordt meer geconfronteerd met technische aspecten van product- en service-imple-
mentatie. Er is een langere beslissingscyclus bij de accounts en meerdere partijen zijn be-
trokken bij de aankoopbeslissing. Accountmanagement is in die context sterk technisch 
ingevuld om het koopproces en de betrokken beslissingsnemers professioneel met ken-
nis van het product te coachen. De medewerkers van technische support, R&D, dienst-na-
verkoop... maken deel uit van het accountteam.

Praktijkvoorbeelden

Vacature in de FMCG-branche

Zoete momenten delen. Dat is onze ambitie. Maar dan wel het liefst met suikervrij, suiker-
arm en vegan snoepgoed. Dat ontwikkelen en produceren we zelf in vier fabrieken in Ne-
derland en Duitsland, waar ook onze meer traditionele zoetwaren vandaan komen. Daarna 
gaan ons snoepgoed en onze zoetwaren de hele wereld over. Maar in onze ogen zijn er nog 
zoveel meer commerciële kansen en mogelijkheden om te benutten, zowel in Nederland 
als daarbuiten. Daarvoor zoeken wij een ervaren en ambitieuze accountmanager.

We bieden je als keyaccountmanager alle ruimte om mee te groeien met de ambities van 
ons bedrijf. Eén daarvan is om traditionele leveranciers te verleiden tot waarde-toevoegen-
de partners. Daartoe kun je al je kennis, kunde en ervaring inzetten en je eigen ideeën in 
de praktijk brengen.

Wat wordt jouw uitdaging?

Wij willen dat nog veel meer mensen zoete momenten delen met ons snoepgoed en onze 
zoetwaren. Dat moet dan eerst wel in het winkelschap terechtkomen. Dát wordt jouw 
uitdaging. Als keyaccountmanager word jij omzet-verantwoordelijk voor onze grote ac-
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counts in de foodretail. Uiteraard verwachten we dat je daar nieuwe en grote accounts aan 
toevoegt. Ervaren en vasthoudend als je bent, creëer en benut jij commerciële kansen zo-
als geen ander dat kan. Daarvoor zet je al je strategisch inzicht en ondernemerschap in. Zo 
daag je onze bestaande én nieuwe accounts voortdurend uit met nieuwe en inspirerende 
verkoopbevorderende ideeën en strategieën.

Ben je alleen maar commercieel bezig? Zeker niet. Wij vinden leren en ontwikkelen be-
langrijk. We verwachten dus ook van jou dat je op dat vlak leiderschap toont, bijvoorbeeld 
binnen je eigen salesteam. Of naar jouw commercieel assistent en het product develop-
ment team, waar je intensief mee gaat samenwerken. Verder ga je de 275 gemotiveerde 
collega’s actuele en betrouwbare forecast geven, zodat ook zij kunnen excelleren op hun 
vakgebied.

Bron: vacature.nl (11/2021, aangepast)

Vacature in de b2b-branche

Wil jij bijdragen aan de solarrevolutie en ben jij sterk in het signaleren van kansen? Weet 
jij dankzij jouw sterke commerciële drive klanten en stakeholders te overtuigen en te ver-
binden?

Dit zijn jouw taken als Accountmanager Zonneparken B2B:
 � Je onderhoudt en bouwt aan sterke relaties met vastgoedpartijen, beleggers, bou-

wers, huurders van zakelijke panden, netbeheerders en partners;
 � Je signaleert trends en ontwikkelingen in de markt. Daarnaast ben je in staat om deze 

te vertalen naar nieuwe solarprojecten en slimme proposities;
 � Je stelt markt- en accountplannen op inclusief te realiseren targets en omzetten;
 � Je geeft vorm en inhoud aan de zichtbaarheid van ons bedrijf op de B2B-markt;
 � Je genereert businesscases op basis van bestaande en nieuwe modellen;
 � Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van offertes, maar ook het 

sluiten van contracten in de grootzakelijke markt;
 � Jij hebt als accountmanager het vizier op scherp staan voor deze markt en dankzij 

jouw sterke commerciële drive overtuig je de klanten en stakeholders.

Bron: vacature.nl (11/2021 – aangepast)

1.4. Accountmanagement en bedrijfsstrategie

Accountmanagement draagt ontegensprekelijk bij tot het succesvol uitvoeren van de on-
dernemingsstrategie. De aanpak is in het leven geroepen om de relatie met de belangrijkste 
klanten (en de écht belangrijke klanten – daarom spreekt men ook over keyaccounts) te on-
derhouden en te verbeteren. Het gaat om een langetermijnrelatie, waarbij de ondernemer 
zich zodanig opstelt en organiseert dat snel en doelgericht ingespeeld kan worden op de 
eisen en wensen van die belangrijke klanten.
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Waar het enkele decennia geleden volstond om producten te fabriceren die voldeden aan 
de productspecificaties, is dat op vandaag lang niet meer het geval. Door de toenemende 
concurrentie (en verzadiging van het marktaanbod) werd de kostprijs (naast de product-
specificaties) een belangrijk inkoopcriterium. Eenmaal de kostprijs door de concurrentie 
geëvenaard wordt, eisen de afnemers een kwaliteitsverbetering, meer flexibiliteit, een be-
tere dienstverlening, hogere snelheid... En vandaag wordt de lat nog hoger gelegd. De 
concurrentie speelt zich af op het vlak van meetbare waardedifferentiatie.

Het baanbrekende werk van Porter (1987, 1989) maakt bovendien duidelijk dat niet alleen 
producenten onderling met elkaar concurreren, ook de afnemers van die ondernemingen 
staan onder druk. Er zijn tal van marktkrachten actief die de marktpositie van een afne-
mer/bedrijf onder druk zetten. Het vijfkrachtenmodel van Porter is een handige checklist 
om de marktpositie van bedrijven – afnemers/klanten – grondig in kaart te brengen.

Klant Kopers

Substituten

Leveranciers

Toetreders

Figuur 1.2. Het vijfkrachtenmodel van Porter.

En er zijn nog andere externe factoren die de dynamiek in business-to-businessmarkten 
versterken:

 � Globalisering verhoogt de concurrentiële druk.
 � Technologische evoluties verkorten de productlevenscycli.
 � Afnemers verkiezen minder maar betere leveranciers.
 � Bedrijven zijn bereid andere werkmethoden toe te passen als dat leidt tot betere be-

drijfsprestaties of een hogere toegevoegde waarde voor de klanten.
 � Toenemende economische en politieke volatiliteit maakt flexibiliteit noodzakelijk.
 � Beter opgeleide medewerkers stellen hogere eisen aan leveranciers.
 � Klanten bundelen de inkopen in inkoopcentrales (groepsaankopen).
 � ...
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De accountmanager opereert niet als een ‘orderophaler’ of deals afsluitende verkoper. De 
belangrijkste activiteiten van de accountmanager zijn veeleer strategisch: het gaat om het 
aanbieden en realiseren van de gewenste toegevoegde waarde voor de klant. De account-
manager slaagt erin om kortetermijnactiviteiten te ontwikkelen die bijdragen aan het be-
reiken van een langetermijndoelstelling. Het is een functie die zowel hands-on ageren als 
strategisch denken vereist. Met andere woorden: klant- en ondernemingsgericht denken 
en doen.

En er zijn altijd kansen om waarde te verhogen of kosten te verlagen. Ook kosten verlagen, 
werkt waardeverhogend, tenminste als de afnemer de lagere kosten niet eenvoudigweg 
doorsluist naar zijn klant of de kostenbesparing wordt tenietgedaan door andere uitgaven.

Finaal heeft een aanbieder veel meer aan te bieden dan een goed product tegen een scherpe 
prijs. Eenvoudig gesteld kan een leverancier meer kwaliteit, flexibiliteit, service, marge... 
aanbieden. Anderzijds zorgen minder storingen, complexiteit, of kapitaalbeslag ook voor 
een meerwaarde voor de afnemer. Door die waardetoevoeging realiseert de afnemer niet 
alleen lagere kosten, dankzij betere producten, snellere service... haalt de afnemer ook een 
betere marktpositie, meer marktaandeel en dus ook hogere opbrengsten.

Tabel 1.3. Invalshoeken om waarde voor de account te vergroten.

Meer Minder

• Productkwaliteit
• Levensduur
• Flexibiliteit
• Duurzaamheid
• Veiligheid
• Innovatie
• Service
• Knowhow (juiste gebruik)
• Marge
• Omzet
• Brutowinst
• •...

• Onderhoudskosten
• Complexiteit
• Inspanning
• Doorlooptijd (time-to-market)
• Verspilling
• Risico’s
• Transactiekosten
• Kapitaalbeslag
• Cost of ownership
• ...

Bron: Rietveld (2013)

Het uitwerken van een accountplan is een onmisbaar managementinstrument.10 Er wordt 
eerst gezocht wat de toegevoegde waarde is die de leverancier kan aanbieden aan de be-
treffende klant. Vervolgens wordt nagedacht welke marktwaarde dat voor de account bete-
kent. Met andere woorden: wat biedt de aangeboden oplossing méér dan het oplossen van 
een probleem voor de klant? Wat zijn de onuitgesproken wensen van de klant? Daarvoor 
is het van belang om zicht te hebben op de klanten van de account.

10. Hoofdstuk 4 van het handboek bespreekt uitgebreid accountplanning.
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De volgende stap is belangrijk: hoe kunnen de leveranciersactiviteiten optimaal ingeschakeld 
worden om de gewenste toegevoegde waarde aan de klant te leveren? Er wordt nagegaan in 
hoeverre de ondernemingsdoelstellingen, vaardigheden, productiecapaciteiten... kortom de 
competenties van de leverancier matchen met de doelstellingen van de klant. Is het voorgestel-
de product of de voorgestelde service de perfecte oplossing voor de prospect/klant/account? 
Ten slotte komt het erop aan om het aanbod op een professionele manier aan de klant duidelijk 
te maken. Tijdens dit proces wordt duidelijk dat er gestreefd wordt naar een win-winrelatie.

Het kunnen overbrengen van de toegevoegde waarde of meerwaarde van een bedrijf/
aanbieder naar de account/afnemer is van zeer groot belang. Als de klant niet het gevoel 
heeft dat de leverancier iets toevoegt of waarde creëert, terwijl de accountmanager denkt 
op het goede spoor te zitten, dan ligt het vaak aan de communicatie.

Het is niet altijd eenvoudig om concreet te formuleren welke waardeoplossingen een pro-
duct of service voor de klant inhoudt. In tabel 1.4 worden enkele illustratieve voorbeelden 
beschreven.

Tabel 1.4. Voorbeelden van waarde-oplossingen voor de klant.

Financiële druk bij de account/
afnemer
(voor opstartende bedrijven)

Hoe helpt jouw oplossing deze klant zijn opbrengsten te 
verhogen of de kosten te verlagen?

Operationele druk voor de klant/
account
(in branches met heel veel 
concurrentie)

Hoe helpt jouw oplossing deze account beter werk te ver-
richten bij het ontwikkelen, produceren en leveren van zijn 
product?

Marktdruk voor de klant
(een bedrijf dat toenemende 
concurrentiële druk ervaart)

Hoe helpt jouw oplossing deze account bij het behouden 
en vergroten van zijn klantenbestand; hoe vergroot jouw 
oplossing het vertrouwen van zijn klanten en hoe verkrijgt 
jouw account een concurrentievoordeel?

Supply chain-druk voor de klant.
(het verkorten van de 
productiedoorlooptijd)

Hoe helpt jouw oplossing deze account bij het verkrijgen 
van sterkere relaties met partners in de keten?

Figuur 1.3 vat samen hoe een accountmanager te werk gaat. Een accountmanager werkt 
voor een organisatie, een bedrijf met een missie en visie. Die visie wordt vertaald in een 
commerciële marktbenadering. Het goed begrijpen van de bedrijfsmissie en -visie is de 
eerste stap voor professioneel accountmanagement. De visie van een bedrijf vertaalt zich 
in een waardepropositie. Koerierdiensten, bijvoorbeeld, vervoeren pakketten van de op-
drachtgever naar de ontvanger, van de leverancier naar de klant. De meerwaarde van DHL 
zit niet in het transport op zich, wel op het tijdig en correct leveren van het pakket op de 
plaats van bestemming. De waardeoplossing is bijvoorbeeld het gemakkelijker wereldwijd 
zaken doen dankzij de diensten van een efficiënt werkende koerierdienst. DHL is méér dan 
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een koerierdienst, het biedt logistieke expertise en service aan om de klant te ondersteunen 
bij het behalen van een concurrentievoordeel.

1. Missie en visie van het bedrijf of strategische waardepropositie

2. Analyse van de ‘waardeoplossing’ die de klant wil ontvangen

3. Accountcategorieën en/of marktsegmentatie 

4. Individuele accountanalyse en concurrentieanalyse

5. Doelstellingen van de ‘relatie’

6. Accountpropositie en follow-up

Figuur 1.3. Het accountplanningsproces samengevat.

Praktijkvoorbeeld

We hebben veel verschillende oplossingen die kunnen worden aangepast aan de spe-
cifi eke behoeften van uw bedrijf. Ons doel is om uw supply chain te optimaliseren en te 
verbeteren, waarbij we u helpen een concurrentievoordeel te behalen.

Bron: www.dhl.be (geraadpleegd op 13/10/2021).

De klant kennen, is cruciaal. De account analyseren is de eerste opdracht. Wie is de (po-
tentiële) afnemer? Wat doet het bedrijf precies? In welke branche zijn ze actief? Wat is de 
concurrentiële situatie van de (potentiële) klant in zijn sector?

Die vragen beantwoorden, geeft aanleiding tot het segmenteren van de markt. Voor DHL 
zijn farmaceutische bedrijven interessante klanten. Zij stellen wellicht andere eisen aan 
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koerierdiensten dan bijvoorbeeld toeleveranciers aan de automotive-industrie.11 Op die 
manier worden de mogelijke accountcategorieën onderscheiden. Vervolgens worden per 
categorie de belangrijkste (potentiële) klanten geïdentificeerd. Er wordt een antwoord ge-
formuleerd op de vraag ‘Wie zijn de keyaccounts?’.

Zodra de analyse is uitgevoerd, wordt nagedacht over welke toegevoegde waarde de aan-
bieder voor een specifieke klant kan leveren. Het bedenken, formuleren en voorstellen 
van een correcte waardeoplossing is de kerncompetentie van de accountmanager. Daarin 
onderscheidt de professionele accountmanager zich van de verkoper. De accountmanager 
heeft het over wederzijds interessante aanbiedingen. Wederzijds in de zin van ‘de koper 
doet een goede zaak, verwerft toegevoegde waarde, terwijl de verkoper/leverancier een 
rendabele deal sluit’.

Om tot een goede deal te komen, is het van belang om na te gaan in hoeverre de (potenti-
ele) klant een goed beeld heeft van wat de leverancier precies aanbiedt. Op welke manier 
kan de leverancier voor de afnemer een meerwaarde leveren? De accountmanager moet de 
gepaste communicatietechnieken aanwenden en er rekening mee houden dat er gewerkt 
wordt in een b2b-context en dat hij te maken heeft met professionele inkopers.

Vandaar wordt er grondig en vooraf nagedacht over wat het doel is van de klantenrelatie. 
Wat willen we met deze klant precies bereiken? Meer klantaandeel? Een eerste aankoop? 
Hogere klantentevredenheid? Hogere marges?

Eenmaal het accountplan is opgemaakt en door de bedrijfsdirectie goedgekeurd, wordt 
het door de accountmanager geïmplementeerd. Het opvolgen van de resultaten van het 
actieplan is het sluitstuk van het planningsproces.

1.5. Accountmanagement in een VUCA-wereld

Strategische keuzes maken, beslissingen nemen en het plannen van initiatieven hangt gro-
tendeels samen met de mate van kennis die we hebben over de situatie en hoe goed we de 
impact, resultaten en gevolgen van onze beslissingen kunnen voorspellen.

Het acroniem ‘VUCA’12 wordt veelvuldig gebruikt om de snel veranderende wereld waar-
in we als bedrijf en individu leven en werken, te typeren. De hoge mate van onzekerheid, 
complexiteit en ambiguïteit in de steeds veranderende omgeving maken het nemen van 
beslissingen moeilijker. De VUCA-dimensies verwijzen naar een toenemend onvermogen 
om de actualiteit te begrijpen. Turbulentie op de markten, snelle veranderingen op tech-

11. Automotive: overkoepelende benaming voor alle bedrijven actief in de autosector, zoals assembla-
gebedrijven, autozetelconstructeurs, fabrikanten van autobanden enzovoort.

12. Bennet, N., Lemoine, G.J. (2014). What VUCA really means for You. Harvard Business Review.
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nologisch, maatschappelijk en politiek vlak, hyperconcurrentie, disrupties... maken het ne-
men van beslissingen in een oncontroleerbare omgeving moeilijker.

Ambiguity (ambiguïteit) betekent dat er onduidelijkheid is over hoe iets moet worden ge-
interpreteerd. Er heerst dubbelzinnigheid, informatie is onvolledig, onnauwkeurig, wa-
zig, verwarrend. Een hoge mate van ambiguïteit maakt het moeilijker om de situatie te 
interpreteren. De sector van de communicatietechnologieën, bijvoorbeeld, kenmerkt zich 
door een razendsnelle evolutie. We weten nog niet precies wat de (nabije) toekomst zal 
brengen op het vlak van communicatie. Bovendien is het zeer moeilijk om in te schatten of 
we succesvol zullen zijn door de beslissingen die we nu nemen met betrekking tot het al 
dan niet investeren in bepaalde communicatietechnologie. Er is met andere woorden een 
gebrek aan duidelijkheid over de stand van zaken in de communicatietechnologie. Denk 
aan krantenuitgevers die geconfronteerd worden met nieuwe manieren van informatiever-
spreiding. Wat wordt de rol, de opdracht en de toekomstige waarde van de papieren infor-
matiedrager ‘krant’? Hoe moet de krantenuitgever daarop inspelen? Dat is een illustratie 
van de factor ‘ambiguïteit’.

Volatility (vluchtigheid) verwijst naar de snelheid van veranderingen. Er zijn fluctuaties in 
de marktvraag, hevige turbulenties in de branche, er is met andere woorden heel wat dynamiek 
in de industrie. De markt van ruwe olie is een voorbeeld van volatiliteit. Hoewel we veel weten 
over deze markt, zowel qua aanbod als marktvraag, en de impact van de beslissingen die we 
vandaag nemen, voorspelbaar is, is het een zeer snel evoluerende en dus volatiele markt. De 
juiste beslissingen nemen in deze context, is niet eenvoudig.

Uncertainty (onzekerheid) betreft de mate waarin de toekomst met vertrouwen kan worden 
voorspeld. Het verwijst ook naar het onvermogen om te begrijpen wat er precies aan de hand 
is. Een omgeving is onzeker als voorspellingen onmogelijk zijn. De Brexit veroorzaakte heel wat 
onzekerheid voor tal van Britse en Europese bedrijven. Er heerst heel wat onzekerheid over de 
impact van deze politieke beslissing op bijvoorbeeld de export van Europese bedrijven naar het 
Verenigd Koninkrijk. En hoewel er veel informatie over de Brexit voorhanden is, zijn de gevol-
gen zeer beperkt in te schatten. Ook de covid-pandemie verhoogde de mate van onzekerheid. 
Bovendien was er geruime tijd weinig over het virus bekend. Het bemoeilijkt het voorspellen 
van de toekomst.

Complexity (complexiteit) omvat een aantal onderling verbonden factoren waarmee rekening 
moet worden gehouden. Hoe meer factoren, hoe groter de onderlinge verbondenheid en moge-
lijke variaties. Hoe meer ze met elkaar in relatie staan, hoe complexer een omgeving wordt. Het 
is in een zeer complexe omgeving nagenoeg onmogelijk om rationele conclusies te trekken. De 
analyse van een complexe situatie is zeer moeilijk. Hoewel informatie beschikbaar is, zijn het 
volume aan informatie en data te overweldigend om te kunnen verwerken. Een voorbeeld van 
een complexe omgeving is de energiemarkt. De energiemarkt (gas en elektriciteit) wordt door 
de maatschappelijke druk voor ecologische duurzaamheid continu verstoord. Er is veel ondui-
delijkheid over de actuele marktsituatie en de impact op langere termijn van de beslissingen 
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die vandaag genomen worden, zijn moeilijk in te schatten. Er zijn tal van factoren die een rol 
spelen in het beslissingsproces. Het is een voorbeeld van complexiteit en illustreert de context 
waarin beslissingen genomen worden.

De accountmanager wordt met deze VUCA-wereld geconfronteerd. Dit levert zowel kan-
sen als bedreigingen op voor zowel het leveranciersbedrijf als voor de klantorganisatie. 
Het vergt een passend en creatief antwoord om beide stakeholders in deze context tot een 
win-win te brengen.

VUCA zijn vier verschillende uitdagingen, die vier types van antwoorden vragen. Vola-
tiliteit vereist dat organisaties zich wendbaar (agile13) en veelzijdig (versatile14) opstellen. 
Complexiteit kan worden aangepakt met passende processen en bedrijfsstructuren die de 
complexiteit weerspiegelen. Er is businessdevelopmentexpertise nodig en competenties 
om de complexiteit te omvatten. Onzekerheid vereist het verzamelen van meer data, infor-
matie en inzichten om de onzekerheid te reduceren. Door het inbouwen van experimen-
ten, feedbacklussen en het monitoren van oorzaak-en-gevolgverbanden wordt ambiguïteit 
(vaagheid, dubbelzinnigheid) opgevangen.

Complexity

Er zijn meerdere cruciale
factoren die het
beslissingsproces bepalen.

Volatility

De snelheid van
verandering is kenmerkend
voor deze context.

Ambiguity

Er is een gebrek aan
duidelijkheid over de
betekenis van de
gebeurtenissen.

Uncertainty

Grote onduidelijkheid over
de actuele situatie

Hoeveel is geweten over de situatie?
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Figuur 1.4. De VUCA-wereld.

13. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat 
om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld.

14. Versatiel: veelzijdig, flexibel, (VanDale) – in deze context: de organisatie is in staat om de compe-
tenties op een veelzijdige en flexibele manier aan te wenden.



Hoofdstuk 1. We verkopen niet, de klant koopt ‘iets’. 45

Een complexe (niet volatiele, onzekere of ambigue) situatie levert een moeilijk te ontwar-
ren en te begrijpen vraagstuk op. Een ambigue wereld (niet onzeker, volatiel of complex) 
wordt gekenmerkt door moeilijk te onderscheiden feiten. In een volatiele (niet complexe, 
ambigue of onzekere) situatie zijn er veel snelle, onvoorspelbare veranderingen. Terwijl in 
een onzekere (niet vluchtige, complexe of ambigue) context het moeilijk te interpreteren is 
hoe de situatie zich zal ontwikkelen.

Het VUCA-canvas is een manier om op een gedisciplineerde manier toch strategische keu-
zes te maken. Het is niet de bedoeling om VUCA als één geheel te behandelen. Eerst dient 
de situatie gecatalogeerd te worden. Is het een situatie die zich kenmerkt door volatiliteit, 
ambiguïteit, onzekerheid of complexiteit? Vervolgens kan er een passend antwoord uitge-
werkt worden. De V, U, C of A worden separaat aangepakt. Innovatie, verwerven van in-
zicht, méér luisteren naar de klant, de bedrijfscontext in kaart brengen, marktdynamieken 
doorgronden en visie ontwikkelen, zijn de competenties die daarvoor nodig zijn.

Het VUCA-canvas laat accountmanagement toe om zowel de situatie van de leveranciers-
organisatie als van de klant te catalogeren en passende antwoorden uit te werken. Twee 
inspirerende toepassingen:

 � Onzekerheid: een concurrent lanceert een nieuw product. Je weet dat het product er 
komt en dat het impact zal hebben op jouw business. Je weet echter niet genoeg over 
het product om de juiste initiatieven te nemen om op de impact in te spelen. Het ant-
woord hierop is het verzamelen en delen van (nieuwe) informatie, optimaliseren van 
kennisstromen en informatie creatief analytisch bekijken.

 � Ambiguïteit: door de opkomst van nieuwe (communicatie)technologie weet niemand 
hoe mensen in de toekomst met elkaar willen communiceren, hoe studenten studiema-
teriaal willen verwerven, hoe men nieuwe literaire of wetenschappelijke auteurs wil 
leren kennen. Hoe zal content in de toekomst geconsumeerd worden? Welk business-
model wordt voor uitgevers van boeken succesvol? Die ambiguïteit aanpakken, ver-
onderstelt méér experimenteren, variëren, ideeën testen. Het vergt een andere mindset 
van de organisatie. Het betekent risico durven nemen op een moment dat er weinig 
kennis beschikbaar is. Het uitzoeken van nieuwe formats, nieuwe distributiekanalen, 
andere prijsmodellen toepassen... Hoe gevarieerder en uitgebreider de experimenten, 
hoe méér kans om de ambiguïteit te reduceren en te ontdekken wat de toekomst kan 
worden.

De VUCA-wereld vereist van de accountmanager 4.0 een aantal belangrijke leiderschaps-
competenties om de win-winproposities uit te werken. Johansen beschrijft in Leadership 
skills for an Uncertain World15 een zestal competenties:

 � Maker instinct: benut persoonlijke vaardigheden maximaal en haal die ook bij anderen 
naar boven.

 � Clarity: zorg voor helderheid en duidelijkheid door het uitwerken van een werkbare visie.

15. Geïnspireerd op Johansen, B. (2012). Leaders Make the Future, 2nd edition. Berret-Koehler.
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 � Dilemma Flipping: dilemma’s kunnen ook kansen of uitdagingen zijn, met andere 
woorden draai ze om.

 � Immersive learning ability: beleef en verbeeld wat wordt nagestreefd.
 � Commons Creating: deel en vergroot kennis, zodat er op een hoger niveau nagedacht 

en gewerkt wordt. Kennis is niet langer macht.
 � Smart mob organizing: ontwikkel, ondersteun en koester sociale netwerken.

1.6. Voorwaarden voor het succesvol 
implementeren van accountmanagement

Het implementeren van accountmanagement 4.0 vereist een aantal in te vullen voorwaar-
den. Accountmanagement rendeert het sterkst als er een duidelijke bedrijfsstrategie is ge-
formuleerd, inclusief een visie met betrekking tot klantenmanagement. Alle medewerkers 
en het management dienen bereid te zijn om klantinformatie te delen met iedereen. De 
bedrijfscultuur stimuleert intrapreneurschap, het nemen van initiatieven en, bijvoorbeeld, 
het nemen van verantwoordelijkheid in het kader van klantenrelaties. Het management 
investeert in CRM, een sterke backoffice sales... Ook productontwikkeling heeft aandacht 
voor klantenwensen en werkt mee aan gepaste doelgroepgerichte producten en diensten. 
Zonder die voorwaarden wordt het voor de accountmanager moeilijk om professioneel te 
werken; het risico om te verzeilen in een louter uitvoerende verkoopfunctie is dan groot.

Tabel 1.5 inventariseert een aantal belangrijke vragen die de accountmanager over de eigen 
organisatie moet beantwoorden. De analyse streeft ernaar na te gaan of de voorwaarden 
waarbinnen er gewerkt wordt in de organisatie, positief of negatief zijn voor het ontwikke-
len van professioneel accountmanagement. Deze vragen over de eigen organisatie helpen 
om een beeld te vormen van de huidige en toekomstige samenwerking met de account. 
Door de confrontatie van sterke en zwakke kanten van de eigen organisatie met de kansen 
en bedreigingen van de accountorganisatie wordt de accountstrategie concreet en onder-
bouwd met facts and figures.
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Tabel 1.5. Interne voorwaarden voor succesvol management.

Strategie • Zijn er duidelijke strategische kaders voor de klantbewerking?
• Biedt de strategische visie voldoende houvast om de accountdoelstellingen 

te bepalen en te behalen?
• Zijn de missie, de visie, het doel en de doelstellingen van de organisatie vol-

doende bekend door de betrokken medewerkers?

Markt- en 
klantinformatie

• Beschikt de organisatie over klantinformatie en wordt er regelmatig klanton-
derzoek uitgevoerd?

• Is de klantinformatie up-to-date en toegankelijk voor alle betrokkenen in de 
organisatie?

Cultuur • Is er sprake van een klantgerichte organisatie?
• Hebben de stijl van leidinggeven en de wijze van besluitvorming een gun-

stige invloed op de klantbediening?
• Is er ruimte voor intrapreneurschap?

Systemen • Is er een goed werkend kwaliteitssysteem?
• Wordt er gebruikgemaakt van een up-to-date klanteninformatiesysteem 

(CRM) en een betrouwbaar planningssoftwarepakket (ERP)?

Onderzoek & 
Ontwikkeling
Technologie & 
Innovatie

• Hoeveel wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe producten/
diensten?

• Hoe innovatief zijn de aangeboden producten en diensten (vergeleken met 
de concurrenten)?

Financiële 
positie

• Hoe is de financiële positie van de organisatie in vergelijking met die van de 
concurrenten?

• Hoeveel ruimte en mogelijkheden zijn er om investeringen te doen en risico’s 
te nemen?

Structuur • Is de organisatie ingericht om een optimale dienstverlening te waarborgen?
• Wat is de impact van de organisatiestructuur op de relatie met de klantorga-

nisatie?

Bron: Dingena (2002, aangepast).

1.7. Het strategische belang van 
accountmanagement

Klanten zijn de belangrijkste activa van een onderneming. Zonder klanten heeft de on-
derneming geen reden van bestaan. Die wetmatigheid moet onmiddellijk gepreciseerd 
worden: de ‘juiste’ klanten zijn het belangrijkste bezit van ondernemingen. De klantenpor-
tefeuille van een organisatie garandeert zowel de winstgevendheid als de continuïteit van 
haar activiteiten, en bij uitbreiding de winstgevendheid en rentabiliteit voor de investeer-
ders (aandeelhouders).
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Daarenboven zorgt de vrijemarkteconomie ervoor dat concurrenten klanten kunnen be-
naderen en dat inkopers aandacht en interesse hebben voor concurrerende aanbiedingen. 
Klantenportfolio’s vormen geen verworven activa, ze zijn onderhevig aan vele krachten.

Aandeelhouderswaarde

‘Overleven’ en groei van de onderneming

Huidige en potentiële winsten

Klantenportefeuille

Concurrenten Concurrenten

Customer value

Onderneming

Figuur 1.5. Accountmanagement vanuit bedrijfsstrategisch perspectief.

Het samenstellen van een klantenportefeuille is een cruciale strategische opdracht. Een 
bedrijf realiseert bedrijfswinst indien het een rendabele klantenportefeuille samenstelt op 
korte én lange termijn. Het bedrijf overleeft en groeit samen met de afnemers. Klanten wor-
den (en blijven) afnemers indien de leverancier/onderneming customer value blijft leveren.

De concurrentie probeert uiteraard ook om een deel van de markt in te palmen. Inkopers 
overwegen naar andere leveranciers over te stappen indien de toegevoegde waarde van de 
huidige leverancier niet meer voldoet of indien een concurrent meer toegevoegde waarde 
levert. Recente inzichten maken duidelijk dat meerwaarde niet betekent dat de klant tegen 
een lagere prijs kan inkopen.

Een waardevolle klantenportfolio levert de onderneming waarde op, wat zich vertaalt in 
huidige en toekomstige winsten. Die winsten vergoeden de investeerders (de aandeelhou-
ders). Rendabele investeringen blijven kapitaal aantrekken en dat stelt het bedrijf opnieuw 
in staat verder te investeren in innovatie, kennis, productverbetering... Dit noemt men de 
continuïteitskring16 van de onderneming.

16. Raadpleeg hierover Heene, Vanhaverbeke en Vermeylen (2018). De continuïteitskring verwijst 
naar de kringloop waarbij waardecreatie leidt tot waardecaptatie. Zolang de afnemers bereid zijn 
producten of diensten aan te schaffen tegen een prijs die alle kosten dekt van de leverancier én 
rentabiliteit oplevert (winstmarge voor de onderneming en ROI voor de investeerders), slaagt het 
bedrijf erin te overleven, te groeien. Hiertoe moet het bedrijf continu de inkomsten strategisch 
herinvesteren.
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Figuur 1.5 toont duidelijk het belang aan van een uitgekiend klantenmanagement. Het 
managen van een klantenportfolio vergt heel wat tactisch en strategisch denk- en doewerk. 
Dit wordt geconcretiseerd in een accountplan.

Het volgende hoofdstuk bespreekt de rol van accountmanagement in de bedrijfsorganisa-
tie. Wat is de plaats van accountmanagement in het organogram van het bedrijf? Aan wie 
rapporteert de accountmanager? Met wie werkt accountmanagement samen?


