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Accountmanagement

8 tips voor

Trends vereisen een scherpere aanpak. 
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Inleiding

Transities zijn aan de orde van dag. Ook in het gemeentelijk accountmana-
gement verschuiven de panelen. Snelle ontwikkelingen in de economie en het 
bedrijfsleven hebben veel invloed op het vak. Modern accountmanagement 
vergt een scherpere aanpak. Maar aan welke knoppen kunt u draaien? Hoe 
blijft u up-to-date en relevant? In dit tweede whitepaper over accountmana-
gement  benoemen wij acht cruciale veranderingen om op te anticiperen 
(figuur 1).
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Figuur 1 – veranderingen binnen accountmanagement

Ontwikkelingen accountmanagement:
van 'old school' naar 'modern'

Bron: ARCUSplus 2022
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1. Van operationeel naar strategisch

De ingesleten basis van het vak accountmanagement is dat, vaak ad-hoc, 
aandacht wordt besteed aan de roep van bedrijven om ondersteuning bij 
uitbreidingen, verplaatsingen of lastige dossiers. Het is veel ‘brandjes blussen’ en 
moeilijke cases oplossen. De telefoon opnemen en gaan lopen. Optimale 
dienstverlening door te pleasen en te ontzorgen. Goed beheer als het ware, en 
zorgvuldig op de winkel passen. Natuurlijk blijft dit type werkzaamheden in elke 
gemeente nodig. Maar het is ook slim om vooruit te kijken, vanuit een visie. Wat 
zijn nu de sleutelbedrijven van uw economie? Is dat de plaatselijke frietboer of 
toch die nieuwe AI scale-up? En hoe kunt u dat bedrijfsleven ondersteunen bij de 
verdere ontwikkeling en groei? Wat is daarvoor nodig? Startpunt is uiteraard een 
goed overzicht van de bedrijvigheid in al haar facetten. Kortom, er moet door 
accountmanagers meer worden nagedacht over welke klanten prioriteit moeten 
krijgen en waarom. Er zijn namelijk eerder te veel dan te weinig accounts. En het 
gesprek met een ondernemer, DGA of site manager moet verder gaan dan 
‘koetjes en kalfjes’. Speel in op hun behoeften, jaag aan, leg verbanden, en 
koppel de juiste partijen aan elkaar! U moet derhalve koersen op een meer 
strategische invulling van de functie.
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2. Van re-actief naar pro-actief

Bij het invullen van de genoemde strategische rol is een pro-actieve aanpak 
cruciaal. Om in sales-termen te spreken: u kunt niet alleen ‘farmer’ zijn, maar u 
moet ook de rol van ‘hunter’ oppakken. Dus duidelijk sturen op wie u wilt spreken, 
wanneer en waarom. En: met welke agenda gaat u het gesprek aan? U moet 
niet afwachten tot er gebeld wordt, maar zelf de koe bij de hoorns vatten en 
gesprekken gaan plannen. Idealiter gebeurt dit op basis van duidelijke keuzes. 
Steeds meer accountteams zetten deze stap. Maar dat valt nog niet mee! Menig 
accountmanager staat, bewust of onbewust, nog in de reactieve modus. De 
waan van de dag regeert! Een klacht van een bedrijf. Een vraag van de 
wethouder. Of een ingelast overleg. En ja, de accountmanager moet ook nog 
bijdragen aan beleid, nota’s en notities. Helaas raakt de agenda zo overvol en 
komen de gewenste strategische bedrijfsbezoeken en business events niet van 
de grond. Creëer dus écht die ruimte om gericht op pad te gaan. U bouwt op 
die wijze uw expertise uit en u zult al snel meer toegevoegde waarde leveren 
voor bedrijfsleven en gemeente. 
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De gemeente Delft geeft invulling aan modern account-

management door een gerichte, proactieve benadering 

van haar top-technologie-bedrijven. Twee account-

managers zijn vrijgemaakt en voeren planmatig gesprek-

ken met deze doelgroep, veelal scale-ups of ‘parels’, uit 

specifieke topsectoren. Het belangrijkste doel daarbij is het 

bieden van gerichte ondersteuning bij de verdere groei 

van deze accounts. Dit doen zij in nauwe samenwerking 

met de beleidsadviseurs Economie. Het gaat over thema’s 

als talent, financiering en verbindingen binnen ecosyste-

men, maar ook over huisvesting.

3. Van een individuele benadering naar een netwerkbenadering

Het bedrijfsbezoek werd al aangestipt. Normaliter doet elke accountmanager 
hierin wel zijn of haar ‘ding’. Maar zoals aangegeven ontbreekt meestal het echte 
idee hierachter. Het gaat vaak om ‘courtesy-calls’. De wethouder of burge-
meester moet er immers ook weleens op uit. De grote werkgevers staan daarbij in 
de regel als eerste op het netvlies. Maar er is meer, en de economie verandert 
snel. We leven in toenemende mate in een netwerkeconomie. Bedrijven maken 
deel uit van ketens, clusters of ecosystemen. En ze werken intensiever samen met 
kennisinstellingen, het onderwijs, branches of allianties. Bedrijven doen dit omdat 
ze worstelen met grote uitdagingen op het gebied van talent, innovatie, mobiliteit 
en circulariteit. Tegelijkertijd gaan technologische ontwikkelingen in hoog tempo 
door. Samenwerking tussen verschillende bestaande en nieuwe partijen is 
hoognodig om te ‘overleven’ in deze dynamische context. Voor het account-
management wordt het dus steeds belangrijker om hierop in te spelen en 
organisaties te verbinden, bij elkaar te brengen en netwerken en ‘communities’ 
optimaal te faciliteren. Dat vergt de inzet van andere, nieuwe instrumenten, zoals 
round-tables, leerkringen, taskforces, kennistafels en workshops, goed ondersteund 
door social media. Bij voorkeur vinden die evenementen plaats op een trendy en 
sprekende locatie, zoals een fieldlab, living lab of een verbouwde ‘fabriek’! 
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4. Van sectoraal naar integraal

Deze trend richting integraal werken sluit naadloos aan bij de vorige. De next 
economy is immers gearriveerd. Menige gemeentelijke EZ-visie gaat hierover vol 
op het orgel. Digitalisering, robotisering, cross-overs en circulaire economie. Dat 
zijn de thema’s! En ook aan de energietransitie moet een bijdrage worden 
geleverd. Tegelijkertijd is er de trend van het mengen van functies op werk-
locaties. Kortom, nieuwe concepten, businessmodellen en markten schieten als 
paddenstoelen uit de grond. En het gaat hierbij niet altijd om makkelijk af te 
bakenen sectoren met de bijbehorende, traditionele SBI-codes. Hoe definieer je 
nu begrippen als HTSM, cleantech, govtech en datascience? Accountteams 
zullen hierop moeten inhaken en anticiperen. Door te denken in thema’s of 
technologieën, en hierover de juiste data en kennis op te halen. De portefeuilles 
binnen teams zijn nu vaak sectoraal verdeeld. U herkent vast wel de specialismen 
horeca en detailhandel, zorg en ICT, zakelijke diensten en MKB. Lekker 
afgebakend in de eigen ‘bubbel’ werken. Zolang de eigen toko maar goed 
draait, is het devies! Kunt u op die voet doorgaan? Liever niet: integraal denken 
en doen is noodzakelijk voor een moderne, toekomstgerichte en professionele 
werkwijze.

In Dordrecht werkt het accountteam van Dordt 

Onderneemt zeer gericht aan kennisontwikkeling. Er 

wordt stelselmatig aandacht besteed aan intervisie 

en aan de kennisopbouw over de voor de economie 

belangrijke marktsegmenten. Voor de marktbewerking 

richting doelgroepen wordt gewerkt met specifieke 

accountplannen en een verdeling in ‘major’ en ‘key 

accounts. Ook wordt gebruik gemaakt van een zoge-

naamd buddy-systeem, waarbij duo’s van account-

managers elkaar ondersteunen en inspireren. Ten slotte 

wordt geïnvesteerd in het stroomlijnen van het opera-

tioneel accountmanagement, waardoor kostbare tijd 

wordt vrijgemaakt voor strategische gesprekken.
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5. Van solistisch naar teamwork

Accountteams staan voor behoorlijke uitdagingen. De marktdynamiek is hoog, 
de klant is veeleisend en wet- en regelgeving verandert continu. De gemeen-
telijke organisatie staat natuurlijk ook niet stil. U heeft ongetwijfeld te maken 
met hypes en organisatieveranderingen, zoals opgaven gestuurd werken en 
zelfsturende teams. Deze pogingen tot optimalisatie van het werkgenot zijn 
namelijk een constante in gemeenteland. En er is dan die netwerkeconomie 
en de hiermee gepaard gaande noodzaak om meer integraal te denken en 
te doen. Sec werken vanuit de eigen discipline met duidelijk afgebakende 
contacten en doelen wordt steeds minder realistisch. Het moet allemaal wat 
meer ‘out-of-the-box’. Het gaat daarbij om het delen van kennis, data en 
contacten. Maar ook om het samen bedienen van klanten, relaties en 
netwerken. En elkaar helpen, inspireren en enthousiasmeren. Daarom moeten 
binnen een accountteam de rollen en gedragsregels worden aangescherpt. 
Ook kan er worden gewerkt met een buddy-systeem, waarbij account-
managers aan elkaar worden gekoppeld op thema’s of dossiers. Verder zal de 
samenwerking met andere collega’s en specialisten op een hoger plan 
moeten komen. In de praktijk blijkt nogal eens dat accountmanagers op grote 
afstand van de beleidsmakers van Economische Zaken opereren. Daarnaast is 
meer teamwork, overleg en intervisie ook wenselijk richting experts zoals 
vergunningverleners, handhavers en omgevingsmanagers. Een werkbaar CRM-
systeem is daarbij zeker geen overbodige luxe.

6. Van analoog naar digitaal

De aloude bedrijfscontactfunctionaris kon nog werken met simpele hulp-
middelen. Met Post-its, een klapper vol visitekaartjes en een goed werkend 
geheugen werd de strijd aangegaan. Die tijden zijn echter voorbij. Modern 
accountmanagement vraagt om een zeer goede kennispositie. Over bedrijven. 
Over markten. Over trends. Over innovatie. Maar ook over het eigen beleid. 
Tevens zijn er nog complexe thema’s zoals duurzaamheid en arbeids-markt. In de 
praktijk blijkt de kwaliteit en beschikbaarheid van data over accounts overigens 
nog zeer beperkt. Let wel, de juiste sectortoewijzing en het aantal werknemers 
vertellen niet genoeg over de klant. Kennis over clusters, strategie en de positie 
binnen ketens (figuur 2) is nodig om prioriteiten te stellen én om een solide 
gesprekspartner te zijn. Eenvoudige bedrijvenlijsten per sector of een goed 
overzicht van nieuw gevestigde bedrijven, de lokale parels of zelfs maar de 
resultaten van het afgelopen jaar: het is vrijwel nooit met één druk op de knop 
beschikbaar. 
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Bron: ARCUSplus, 2022

Figuur 2 - wat u zou moeten weten van uw accounts

Voorbeeld: benodigde kennis over bedrijven 

bij verdieping op maakindustrie

Inzicht in deze feiten, voor zover beschikbaar, en het tot in de haarvaten kennen van de 

bedrijvigheid versterkt de kennispositie van het accountteam en de kans om bedrijven te

laten groeien en te behouden.

Figuur 2 – wat u zou moeten weten van uw accounts

• Activiteit vestiging (productie, assemblage, onderzoek / ontwikkeling etc.)
en kenmerken hiervan;

• Industriesector / type producten dat gefabriceerd wordt;

• Marktoriëntatie van vestiging (regional, nationaal, internationaal);

• Totaal aantal banen direct en ontwikkeling hierin;

• Totaal aantal banen indirect (spin-off), danwel een indicatie hiervan;

• Omzet van vestiging en ontwikkeling hierin;

• Positie van vestiging binnen concern;

• Positie van vestiging binnen waardeketen(s);

• Recente of geplande investeringen;

• Rol van belang van innovatie / technologie;

• Hoofdlijnen toekomstvisie / ambitie

• Hoofdlijnen huidig en gewenste arbeidsprofiel;

• Huidige samenwerkingspartners in regio

En het CRM dan? Ja, er is wel een systeem, maar niemand vult het in! Te veel 
gedoe! Al met al is het onvermijdelijk dat het accountmanagement meer ‘data 
driven’ wordt. Dat komt de efficiency, een betere kennispositie en de interne 
borging van die kennis ten goede.

7. Van lokaal naar regionaal

Het is inmiddels bijna een cliché: de ondernemer denkt niet in gemeentelijke of 
provinciale grenzen. Dat gegeven lijkt nu ook in bestuurlijk Nederland redelijk 
doorgedrongen te zijn. Regionale samenwerking wordt meer en meer 
‘mainstream’. Dit wordt gestimuleerd op het gebied van innovatie, cluste-
rversterking, profilering, human capital etc. Vaak gebeurt dit vanuit zoge-
naamde ‘triple-helix’ constructies. Voorbeelden te over: Brainport natuurlijk, 
maar ook AgriFood Capital, Biobased Delta, Dutch TechZone, Keyport, Logistics 
Valley, Regio Zwolle en de diverse andere, al dan niet groene metropoolregio’s.
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Dit zijn logische ontwikkelingen, omdat de aard en schaal van veel ruimtelijk-
economische uitdagingen het gemeentelijke niveau ontstijgen. Denk aan de 
krapte op de arbeidsmarkt, het gebrek aan ruimte, de capaciteit van de infra-
structuur en de positie binnen ecosystemen. Om uw accounts goed te helpen 
zult u hierop moeten inspelen. Regionaal denken en doen geeft toegang tot 
kennis en netwerken. Maar het biedt ook kansen voor een sterkere specia-lisatie 
en profilering van gemeenten en haar bedrijfsleven. Niettemin wordt nog steeds 
op veel naburige plekken het wiel opnieuw uitgevonden. En/of is vrijwel 
onbekend welke kwaliteiten en kansen een paar kilometer verderop aanwezig 
zijn. Maar het mooie is: als het daar regent, druppelt het bij u.
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In gemeenteland zien wij op dit moment nog weinig echt 

goede voorbeelden van data driven accountmanagement. 

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn daarin al een 

stap verder en kunnen als voorbeeld (en bron) dienen. Zo 

heeft de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in de 

afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de beschikbaarheid 

van goede marktinformatie voor haar speerpuntsectoren. Dit 

is gedaan op basis van grondige sectorstudies, die niet alleen 

veel inzichten geven, maar ook een basis bieden voor 

bedrijfsbezoeken, bidbooks, presentaties, proposities en 

testimonials.

8. Van systeem- naar klantgericht

Accountmanagement gaat in de kern om de relatie tussen de klant en de 
gemeente. Deze relatie moet goed zijn en goed blijven. De accountmanager 
moet vertrouwen wekken, voldoende aandacht geven, de juiste verbindingen 
leggen en afspraken nakomen. Dit vergt niet alleen een sterke drive om 
maximaal dienstverlenend te zijn, maar ook goede communicatieve vaar-
digheden. Het gaat feitelijk om ‘people’s business’. Gemeenten willen evenwel 
de service naar ondernemers nogal eens in systeemoplossingen gieten. Men 
fabriceert vervolgens een ondernemersloket, een klantcontactcentrum, 
formaliseert de klantreizen en zet een bedrijvenserviceteam neer. Hoera, de 
structuur staat, nu komt het allemaal goed! Maar is dit wel voldoende 
klantgericht? Voor de basisdienstverlening misschien wel. De complexere 
omgeving waarin de ondernemer verkeert vraagt evenwel om maatwerk en een 
echt luisterend oor. Dat is gewoonweg niet te vatten in een systeem of structuur. 
Immers: “customer service is an attitude, not a department”. Het gaat om de 
inzet van praktische, pro-actieve professionals met een servicegerichte instelling, 
een uitstekend netwerk en veel kennis van zaken. Pas dan voegt u echt waarde 
toe.
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Conclusie 

De lat ligt hoger, u moet nu meebewegen

Het is evident en onontkoombaar: de succesvolle accountmanager beweegt 
soepel mee met marktontwikkelingen en trends. Maar hoe zit het bij u? 
Bevindt u zich nog te veel aan de linkerzijde? Of past u zich al voldoende aan? 
Waar kan het beter? Waar zit u op koers? Startpunt hiertoe kan onze zelftest zijn 
(zie pagina 10). Hiermee kunt u voor uzelf een eerste nulmeting doen. Mogelijk 
blijkt dat diverse aspecten al min of meer autonoom in gang zijn gezet. Maar 
waarschijnlijk kan er, voor u en uw team, op bepaalde onderdelen best een 
tandje bij. Daarbij is het overigens niet zo dat u al uw oude schoenen direct 
moet weggooien. Het is zonder meer mogelijk en soms zelfs noodzakelijk om 
‘old school’ en modern te combineren. U kunt immers niet de hele dag in de 
pro-actief-stand staan. Daarbij zijn de grillen van een bestuurder een gegeven 
en zullen er altijd brandjes te blussen zijn. Plus: een meer regionale benadering 
kan niet zonder een stevige lokale basis. 

De kern van de boodschap is dat de acht ontwikkelingen impact hebben op 
de benodigde vaardigheden en deskundigheid van een accountmanager. 
Modernisering is een gegeven. U moet echt adaptief zijn. Er worden hogere 
eisen gesteld aan het vak. Qua kennis, vaardigheden, inzet en flexibiliteit. Dus u 
kunt niet alléén de ogen en oren zijn in het veld, maar u zult hierop ook goed 
en snel moeten anticiperen en doorpakken, zowel intern als extern. U moet niet 
alleen makelen en schakelen, maar zich ook inleven en ‘invreten’ in een 
cluster, ecosysteem of netwerk. U kunt niet alles zelf doen en oplossen, maar u 
zult ook slim moeten samenwerken, met externe partners, juist ook buiten de 
gemeentegrenzen. En doe dit bij voorkeur pro-actief, niet afwachtend. Op 
basis van goed onderbouwde keuzes en een duidelijke focus. 

Kortom, zet die volgende stap. Pluk niet alleen het laaghangend fruit, maar 
probeer ook stevig door te ontwikkelen. Zo bent u echt klaar voor uw accounts 
en wordt u voor hen een serieuze sparringpartner in plaats van voort te 
ploegen als een ad-hoc troubleshooter.
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DOE DE ZELFTEST: 

BENT U AL ‘BEST-IN-CLASS’?

Wij hebben een instrument ontwikkeld waarmee u uzelf 

langs de meetlat kunt leggen. Onze ‘Zelf Test 

Accountmanagement’ (ZTA) geeft een goede eerste 

indruk van uw positie. 

In hoeverre bent u al ‘best-in-class’? Of is uw werkwijze 

toch nog te typeren als ‘old school’? 

en bepaal op basis van 10 gerichte vragen waar u nu staat.

KLIK HIER

ARCUSplus adviseert gemeenten en regio’s over het 

behouden en aantrekken van bedrijvigheid. Wij ondersteunen 

bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van deze 

activiteiten. We brengen focus aan en leveren de juiste,

krachtige instrumenten voor betere resultaten. 

Recent werkten wij aan de versterking van het 

accountmanagement in onder andere de gemeenten 

Hoogeveen, Meierijstad, Roosendaal, Enschede, Zoetermeer, 

Delft, Dordrecht, Zwolle, Aalsmeer, de provincie Overijssel en het 

Havenbedrijf Moerdijk.

Bezoek voor meer informatie onze website, of neem direct 
contact op met één van de ondergetekenden.

Paul Kleijne | 06-3839 3999
pkleijne@arcusplus.com

Peije Bruil | 06-3308 8656

pbruil@arcusplus.com

https://www.arcusplus.com/downloads/
https://www.arcusplus.com/investeringsbevordering/
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