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Voorwoord
Wat zet iemand in de loop van zijn leven op het pad dat uiteindelijk zijn carrière bepaalt?
Voor ons was het een boek dat we toevallig tegenkwamen.
Beiden hadden we een interessante commerciële carrière.
Martijn als directeur van een detacheringsorganisatie en ik als
directeur van een sales trainingsorganisatie. We hockeyden in
hetzelfde team en gedreven op ons vakgebied als we waren,
ging het na afloop net zo vaak over commercie als over luchtigere onderwerpen. Beiden waren we ergens in de dertig en we
barstten van de energie, ervaring, ideeën en drive. Ieder op
ons eigen pad.
Totdat we een boek tegenkwamen dat ons op een gezamenlijke koers zette die we nu nog steeds varen. Dit boek heet
“What your clients won’t tell you and your managers don’t
know”, geschreven door John Gamble en Steve Wurzbacher. Ik
raad het iedereen aan om te lezen. Jaren later hebben we het
ook vertaald in het Nederlands en hier uitgebracht. De titel in
het Nederlands is: “Wat uw klanten u niet vertellen en uw managers niet weten”. Het gaat over de beste manier om de organisatie rond je klanten en hun verwachtingen te organiseren.
In het boek herkenden we veel van onze eigen ideeën over hoe
je commercie zou moeten bedrijven. Daarnaast liet dit boek
niet alleen zien WAT je zou moeten doen en WAAROM, maar
het gaf er ook handen en voeten aan. Het liet zien HOE je commercie organiseert en uitvoert.
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Terugkijkend zou ik zeggen dat we gegrepen werden door het
‘organiseren’ van commercie. Door het idee dat visie en inzichten pas tot leven komen in een organisatie als ook het HOE
concreet wordt uitgewerkt.
Door dit inzicht viel zoveel op zijn plaats dat we er niet over
uitgepraat raakten en dat inzicht wilden toepassen. In onze eigen organisaties en voor klanten.
Dit boek gaat over het waarom, wat en hoe van het organiseren van commercie. Met als doel: planmatig, weloverwogen
werken aan concrete doelstellingen in de samenwerking met
klanten.
Martijn en ik hebben een liefde ontwikkeld voor het organiseren van commercie. En dan met name op het gebied van accountmanagement. Dit deel van commercie is nog zoveel minder georganiseerd dan het ‘new business’ deel. We hebben
best practices van over de hele wereld verzameld en deze ook
zelf (door)ontwikkeld. Dit boek gaat over enkele van die best
practices waar we trots op zijn.
Het ligt misschien voor de hand, maar in alle organisaties waarvoor we in de loop der jaren hebben gewerkt, hing het vermogen om resultaten te realiseren altijd samen met de mate
waarin het ‘hoe’ was georganiseerd.
Processen zijn HOE je werkt, HOE je succes bereikt. Je kunt als
organisatie niet volstaan met het stellen van targets en je accountmanagers zelf laten uitzoeken hoe dit te realiseren. Dat
werkt simpelweg onvoldoende.
Als het HOE niet is georganiseerd, is een organisatie afhankelijk van de individuele competenties van medewerkers. Van die
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ene geweldige accountmanager die je het liefst ‘op je belangrijkste klant zet’.
De titel van dit boek is Tactisch Accountmanagement. Tactiek
komt van het Griekse woord taktos, wat "gepland, georganiseerd" betekent. Tactieken zijn zorgvuldig geplande acties om
een bepaald doel te bereiken.
Tactisch Accountmanagement houdt in dat accountmanagers
doelen stellen voor hun accounts, manieren bedenken om
deze te bereiken en dit vertalen naar actieplannen. Dit overstijgt het operationele niveau waarbij je vooral reageert op wat
er gebeurt.
Wil je echt voor elkaar krijgen dat je team de leiding neemt
over de samenwerking met hun accounts, dan zul je dit moeten organiseren. Pas dan heb je grip op wat er gebeurt bij klanten.
Als manager zul jij het ‘hoe’ moeten organiseren in je organisatie. We hopen dat dit boek je daarbij kan helpen. Het is geschreven om onze kennis op dit gebied te delen.
Veel leesplezier,
Martijn Rozendaal & Marco Reijntjens
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Hoofdstuk 1

Tactisch Accountmanagement
Je kiest voor een bedieningsconcept met accountmanagers om
een reden. Dit kies je wanneer je klanten hebt die groot genoeg zijn om je dat te kunnen veroorloven en belangrijk genoeg zijn om er echt grip op te willen hebben. Je wilt een langdurige, maximaal winstgevende en voor beide partijen waardevolle relatie. Accountmanagers zijn er om dit te besturen en
realiseren.
Accountmanagers staan niet opgesteld voor extra operationele ondersteuning of alleen om de klant te plezieren. Accountmanagers hebben de belangrijke taak om de enige bron
van inkomsten voor de organisatie te besturen; haar klanten.
Meer specifiek haar grote en belangrijke klanten.
Je leest dit boek waarschijnlijk omdat je meer grip wilt krijgen
op wat er bij de belangrijkste klanten gebeurt en op de resultaten die er worden behaald. Je wilt dat je accountmanagers
zich minder op het operationele niveau begeven en meer de
leiding nemen over de samenwerking.
Een definitie
In dit boek richten we ons op Tactisch Accountmanagement.
Met het woord ‘tactisch’ duiden we waar we het precies over
hebben; het planmatig leidinggeven aan de samenwerking met
een klant. Dus nadenken, doelen stellen en plannen maken om
deze te realiseren.
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De aangereikte inzichten en instrumenten zijn niet alleen gericht op de top tien klanten, maar op alle klanten die je bedient
met accountmanagers. De klanten waar je jaarlijks doelen voor
wilt stellen, de maximale resultaten wilt behalen en waar je
het contract wilt verlengen en/of verbeteren.
De instrumenten, tips en ideeën sluiten aan op dit type accountmanagement en op hoe je dat als manager kunt organiseren, zodat je team effectief is en je daar zelf grip op hebt.
Fasen in een samenwerking
Een samenwerking met een klant kent verschillende fasen. Nadat de verkoop is gedaan en de samenwerking is opgestart,
kom je in de operationele- of executiefase. Soms is dit rustiger
vaarwater, maar het kan ook zijn dat je als accountmanager
dan juist wordt bedolven onder de operationele issues.
Het is de fase waarin je ‘in the lead’ moet komen als je richting
wilt geven aan wat er gebeurt en waar de samenwerking naar
toe gaat. En dat is precies waar dit boek over gaat.
Na de operationele fase volgt een andere belangrijke fase, de
vernieuwingsfase. Zelfs als een samenwerking is gebaseerd op
een doorlopend contract, een automatisch verlengend jaarcontract of als er helemaal geen contract is, is het belangrijk
om eens in de zoveel jaar de samenwerking in zijn totaliteit te
bekijken en te beschermen tegen concurrentie.
Aan het einde van een contract (of op een zelfgekozen moment na enkele jaren) stel je jezelf andere vragen en heb je
andere doelen. Vandaar dat we in deze fase met een ander
type plan werken.
6

Account Plan Canvas

Contract Renewal Canvas

De leiding nemen
De kern van het leiding nemen over de samenwerking, is de
samenwerking te overzien, doelen te stellen voor de komende
periode en te bepalen hoe deze doelen gerealiseerd kunnen
worden.
Planmatig werken aan het realiseren van een doel. We zeiden
het al, dat is de letterlijke betekenis van Tactisch Accountmanagement.
Plannen dus. Accountplannen dus. Best een controversieel onderwerp, zo hebben we gemerkt. Iedereen snapt dat een planmatige aanpak nodig is, maar in veel organisaties is de waarde
die men er in het verleden aan heeft beleefd te klein geweest.
Enkele jaren geleden zijn we begonnen te onderzoeken
waarom traditionele accountplannen niet het succes hebben
gebracht dat veel organisaties hoopten te bereiken. Daar wilden we oplossingen voor ontwikkelen.
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Accountplannen moeten zowel door de accountmanager als
door hun leidinggevende worden ervaren als instrumenten die
hen persoonlijk helpen resultaten te realiseren en beter te
worden in hun vak.
Want: “Een doel zonder plan is slechts een wens.”
Resultaten realiseren
Ieder commercieel resultaat is het gevolg van de beslissing van
de klant. Niet jij, maar de klant beslist of ze zaken met jou willen (blijven) doen, of ze méér zaken met je willen doen, of ze
bij jou meer willen betalen dan bij je concurrent, of ze tevreden zijn, etc.
De klant neemt dergelijke beslissingen op basis van de relevante waarde die zij beleven aan de samenwerking, nu en in
de toekomst. Het commerciële resultaat is dus een gevolg van
de relevante waarde die jij kunt leveren.
Wat waarde heeft is niet voor iedere klant hetzelfde. Ook niet
voor de verschillende stakeholders binnen de organisatie van
één klant. Wat de ene klant als zeer waardevol beschouwt in
de samenwerking, is voor de andere nutteloos, vandaar het
begrip relevante waarde. Een accountmanager is er om te begrijpen wat relevant is voor een specifieke klant en te zorgen
dat deze klant die waarde ook krijgt. De accountmanager is er
om waarde creatie te regisseren. Dit is de essentie van (tactisch) accountmanagement.
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Hoofdstuk 2

Vorm volgt Visie
Effectief accountmanagement ontstaat alleen als visie (overtuigingen), processen en instrumenten op elkaar zijn afgestemd. Een willekeurig accountplan invoeren dat focus legt op
onderwerpen die niet in de processen terugkomen omdat er
in de heersende visie andere zaken belangrijker zijn, werkt averechts.
Dit lijkt een open deur, maar de volgende situatie is vaak waar
gebleken in ons onderzoek: Er is een accountplan ingevoerd
dat vraagt naar allerlei inhoudelijke zaken terwijl er in het accountmanagementproces gestuurd wordt op aantallen bezoeken en omzet bij de klant.
In dit hoofdstuk komt de visie op accountmanagement aan de
orde en in hoofdstuk 5 gaan we dieper in op het proces dat
daarbij past. Visie is wat ons betreft niet alleen iets van de manager, maar gaat over de heersende overtuigingen in een organisatie over effectief accountmanagement.
Visie
Wat is het doel van accountmanagement? Stop voor een minuutje en beantwoordt die vraag eens voor jezelf. Wat zijn de
dingen die in je opkomen? Schrijf het op in steekwoorden…
Deze vraag stellen wij vaak aan managers en de antwoorden
zijn zeer divers. Kennelijk zijn er verschillende ideeën over het
doel van accountmanagement en daarmee dus ook over de
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manier waarop accountmanagement zou moeten worden ingericht.
In het onderstaande figuur hebben wij de meest voorkomende
antwoorden opgenomen en gerubriceerd zodat er duidelijkheid in komt.
Prijs
onderhandelen

Doelen stellen

Bezoeken
Interne organisatie
Relaties opbouwen
aansturen
Van informatie
en onderhouden
voorzien
Cross-selling
Stakeholder
Markt- en product management
Behoeften peilen expertise inbrengen

Problemen
oplossen

Verwachtingen
realiseren

Relevante
waarde leveren

THROUGHPUT
Helpen hun doelen
te realiseren

KPI’s realiseren

Contract behouden

INPUT

Omzet vergroten
Klant-tevredenheid

Partnership
Brede productmix

Winstgevendheid

Share of wallet
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Ambassadeurs

OUTPUT

De bovenste antwoorden betreffen ‘wat accountmanagers geacht worden te doen’. De ‘input’ die zij geacht worden te leveren. Dit zijn zaken als: bezoeken, relaties opbouwen en onderhouden, cross-selling, behoeften inventariseren, etc.
De onderste antwoorden betreffen de ‘output’. Zaken als ‘Omzet, winst, behoud, tevredenheid, …’. Je zou dat ook organisatiedoelen kunnen noemen, of resultaten.
Nu wordt iets moois zichtbaar. Stel jezelf eens de vraag; ‘Houdt
de input rechtstreeks verband met de output?’. Met andere
woorden, is bijvoorbeeld omzet een rechtstreeks gevolg van
bezoeken? Nee, natuurlijk niet. Het houdt er wel verband mee,
maar het ligt eraan wie je bezoekt, wat je tijdens het bezoek
doet, etc.
Voor alle output geldt; het is geen rechtstreeks gevolg van wat
de accountmanager doet. Er zit nog wat tussen.
Het doel van accountmanagement
Het is de klant die beslist over alle output. De klant besluit om
klant te worden, klant te blijven, of hij bereid is meer te betalen dan bij de concurrent, enz. De vraag is: Waarop beslist hij
dan? Antwoord: perceptie van waarde. Of anders gezegd; als
de klant denkt dat die beslissing hem relevante waarde oplevert. Output is dus een gevolg van waarde die de klant zoekt
en ervaart.
Per definitie kun je een gevolg niet rechtstreeks realiseren. Het
is tenslotte een gevolg, een resultante. Net zoals je het klimaat
niet rechtstreeks kunt veranderen, het is een gevolg.
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Het doel van de organisatie ligt weliswaar op het niveau van
de output, maar het doel van accountmanagement is het realiseren van de throughput; relevante waarde leveren. En dat
doet een accountmanager door regisseur te zijn voor het leveren van relevante waarde aan de klant.
Dit boek gaat over het efficiënt en effectief realiseren van
throughput: relevante waarde leveren in de ogen van de klant.
De output is daarvan een gevolg.
Het doel van een accountplan
Op basis van deze visie is de functie van een accountplan om
uit te werken en aan anderen te kunnen communiceren hoe
economische resultaten voor ons behaald kunnen worden op
basis van de waarde die een specifieke klant verwacht/ zoekt/
nodig heeft.
Het legt dus de koppeling tussen de al eerder genoemde
waarde voor de klant en het commercieel resultaat voor ons.
Vorm volgt visie
Het accountplan zou een denk-hulpmiddel moeten zijn dat accountmanagers door het stellen van de juiste vragen laat stilstaan bij:
• De (huidige en toekomstige) situatie van hun klant
• Hoe de klant geholpen kan worden
• Welk commercieel resultaat daarmee zou kunnen worden bereikt
• Wat daarvoor moet worden gedaan
Het type accountplan dat wij in de volgende hoofdstukken introduceren gaat uit van het principe dat economische waarde
voor de leverancier het gevolg is van de relevante waarde voor
de klant.
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Vandaar dat je geen SWOT-analyse aantreft in dit accountplan,
maar zaken als ‘verwachtingen van de klant’ en ‘problemen die
wij kunnen helpen oplossen’.
Een SWOT-analyse is een vorm die niet past bij de functie om
relevante waarde te leveren. SWOT gaat uit van onze kracht,
onze zwaktes, onze kansen en onze bedreigingen. De waarde
voor de klant komt in die analyse niet voor.
Een SWOT-analyse is natuurlijk niet waardeloos. Deze zou je
goed kunnen inzetten als een mogelijke onderbouwing van je
concurrentiestrategie waar we in hoofdstuk 7 op ingaan. Maar
het is niet de kern van de zaak.
Informatiebronnen van waarde
Dat waarde een grote rol speelt in accountmanagement begrijpt iedereen. Maar niet iedereen gebruikt hiervoor alle informatiebronnen die hen ter beschikking staan. Er zijn vier informatiebronnen van waarde die een rol spelen in accountmanagement:
• Het contract of de SLA (Service Level Agreement):
Hierin staan de hygiënefactoren - de zaken die je minimaal verplicht bent om te realiseren. Deze KPI’s (Key
Performance Indicators) zijn vaak weinig veranderbaar
en gelden gedurende het gehele contract.
• De klant zelf. De klant heeft buiten het contract nog
vele andere verwachtingen over wat hij graag gezamenlijk denkt te kunnen bereiken. Deze verwachtingen
veranderen in de loop der tijd en verschillen per persoon. Het is belangrijk deze verwachtingen goed in
beeld te hebben aangezien je klant je prestaties zal afmeten aan de verwachtingen die hij hierover heeft.
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•

•

De data. Na verloop van tijd beschik je over veel kennis
van de operatie van je klant en ben je in staat op basis
van jouw expertise deze te analyseren en je klant te adviseren over mogelijk verbeteringen.
Andere klanten. Jullie ontwikkelen nieuwe producten
en zien nieuwe innovatieve oplossingen bij andere
klanten. Je kunt natuurlijk zelf ook suggesties aandragen aan je klant waar deze zijn voordeel mee kan doen.
Let wel, ze moeten wel relevant zijn voor je klant, dus
aansluiten bij de doelen en belangen van deze specifieke klant.

Een samenwerking is tweerichtingsverkeer, je hebt een haalen een brengplicht. Je haalt bij de klant op welke waarde deze
verwacht en je brengt welke waarde jij ziet die je zou kunnen
leveren. Samen beslis je wat je gaat doen, waarbij de klant de
waarde definieert en jij de voorwaarden waaronder je die
waarde kunt leveren.
Relevante waarde
Zoals we al schreven is wat voor de ene klant juist een reden is
om jou te contracteren, voor de ander misschien helemaal niet
belangrijk is. Waarde is een relatief begrip. Met relevante
waarde bedoelen we die waarde waar een specifieke klant
geld voor over heeft.
Je zou denken dat dit gesneden koek is voor iedere accountmanager, maar daar zouden we je toch graag eens op uitdagen.
Heb je jezelf of een van je accountmanagers bij het binnenhalen van een nieuwe klant wel eens de vraag gesteld waarom je
gecontracteerd bent? Probeer het eens. Als het goed is krijg je
een antwoord in de categorie: “Om probleem xyz op te lossen”
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of “Doel abc te helpen realiseren”. Maar het kan ook zijn dat
het antwoord meer in de lijn ligt van: “Omdat wij xyz hebben”
of “Omdat wij goed zijn in abc”.
Maar wat als na enige tijd het probleem xyz inderdaad door
jullie is opgelost? Is het voor de klant dan nog steeds van belang dat jullie goed zijn in abc? Waarschijnlijk niet.
De relevante waarde die je voor de toekomst van de klant hebt
is afgenomen en daarmee ook de reden om geld jullie kant op
te laten stromen.
Het accountplan helpt je te denken vanuit het perspectief van
de klant. Als je je meer richt op de waarde voor de klant en je
bent in staat mee te veranderen met wat voor de klant relevant is, ben je in staat steeds opnieuw waarde te leveren waar
de klant voor wil betalen. Kijk maar eens naar het onderstaande voorbeeld.
Een arbodienstverlener was door een klant gecontracteerd om
het structureel te hoge ziekteverzuim van medewerkers te verlagen. Enige tijd nadat er verzuimprotocollen waren ingevoerd
en de managers waren getraind, was het verzuim ruim lager
dan de doelstelling. De klant was lovend over de prestatie. Enkele maanden daarna zei de enorm tevreden klant het contract
op. In opperste verbazing ging de arbodienstverlener op onderzoek naar antwoorden op dit voor hem onlogische besluit
van de klant. Maar het besluit bleek helemaal niet zo onlogisch
vanuit de klant bezien. Ze waren tevreden over wat was bereikt. Hun probleem was immers opgelost. Maar nu hadden ze
behoefte aan een oplossing om het resultaat te borgen, niet
meer om het te verbeteren.
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De arbodienstverlener had deze oplossing voor de borging ook
in huis, maar omdat ze waren gefocust op het leveren van hun
dienst en minder op de veranderde relevantie voor de klant,
hadden ze deze nieuwe kans volledig gemist en de klant verloren.
Een goed accountplan helpt je dus te denken in termen van
relevante waarde voor de klant!
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Hoofdstuk 3

Waarom visuele plannen?
Inhoud en vorm zijn de meest
bepalende elementen voor
het succes van een accountplan-format. De inhoud van
een accountplan hebben we
in het vorige hoofdstuk al op
hoofdlijnen besproken en in
hoofdstuk vijf gaan we er in
meer detail op in. Maar eerst bespreken we de vorm.
Wat is de meest gehoorde klacht over accountplannen? Juist,
dat ze in de spreekwoordelijke la verdwijnen en het management en anderen er niets mee doen. Dit is uiteraard spreekwoordelijk, omdat geen manager echt een la heeft met allemaal accountplannen.
Andere klachten zijn dat het maken van een plan veel tijd kost
voor de accountmanager en dat de manager de plannen niet
(makkelijk) kan vinden.
Over het nut van een centrale plaats voor het opslaan van
plannen komen we in dit boek nog terug als we het hebben
over automatisering en processen in hoofdstuk 7.
Plannen lezen
De belangrijkste reden dat een manager (of anderen) niets of
weinig (meer) doet met accountplannen als ze eenmaal af zijn,
is dat het te veel tijd kost om ze later in het jaar nogmaals te
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lezen. De informatie in het plan is gewoon niet makkelijk toegankelijk.
Nooit bij stilgestaan? Toch is dit zo. Ga maar na, je hebt als manager geen tijd om 20 pagina’s te lezen van tientallen accounts. En zeker niet als je nog wel redelijk denkt te weten wat
er in het plan staat.
Ook tijdens een gesprek met je accountmanager ga je niet door
20 pagina’s tekst bladeren om nog iets op te zoeken. De vorm
van een traditioneel plan werkt gewoon niet goed.
Je hebt het ook niet nodig. Je hoeft niet de gehele analyse en
alle achtergrondinformatie in detail te weten om een waardevol gesprek te voeren met een accountmanager. Je hebt alleen
de grote lijnen nodig; de klantbehoeften, de doelen, de strategie en de geplande acties.
Een voorbeeld:
Stel, in januari is een plan voor een grote klant opgesteld met
de volgende informatie:
• De share of wallet is slechts 20% terwijl er maar twee
partijen leveren;
• De belangrijkste doelstelling is om de share of wallet te
verhogen naar 40% in het komende jaar;
• De strategie om dit te realiseren is om binnen te komen
bij de grootste afdeling waar we tot nu toe niet leveren;
• In het actieplan staan concrete activiteiten over bezoeken, relaties opbouwen en behoeften ontdekken waar
je op in kunt spelen.
En nu halverwege het jaar is de share of wallet 35%. Heb je dan
voldoende informatie om de juiste vragen te stellen en een
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goed voortgangsgesprek te voeren? Kun je op basis hiervan
een goede coach zijn voor je accountmanagers?
Wellicht is het voorbeeld wat simplistisch, maar het laat zien
dat uitgebreide SWOT-analyses en achtergrondinformatie beslist niet altijd nodig zijn.
En nu komt het belangrijkste punt: als het accountplan op één
pagina past, is de bruikbaarheid en toegankelijkheid tijdens of
voorafgaand aan een gesprek vele malen groter! De vorm is
hierin veel bepalend.
Het visuele aspect
Wanneer een accountplan visueel is vormgegeven, draagt dat
ook bij aan de leesbaarheid.
Een A4-tje vol met tekst nodigt niet uit om te lezen. Op een
canvas (visueel plan op één pagina) met verschillende vakjes
kun je er binnen 10 seconden het deel uitpikken en lezen dat
je wilt bespreken.
Een canvas is bij uitstek een vorm die je effectief kunt gebruiken tijdens een gesprek. Als het op je scherm staat of uitgeprint op tafel ligt, dan heeft dat zelfs meerwaarde in het gesprek. Het geeft houvast, structuur en richting. Je gesprekken
hebben veel meer structuur en zijn veel meer feitelijk en concreet dan een gesprek dat begint met; “Nou, vertel eens. Hoe
gaat het bij de klant?”.
Een ander belangrijk aspect van een visueel format voor een
accountplan heeft te maken met het denken en het vastleggen. Mensen denken niet lineair, ze denken iteratief en integraal. Alles heeft met elkaar te maken. Een gedachte over één
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onderdeel in een plan geeft nieuwe gedachtes over de andere
onderdelen.
Een canvas met alle belangrijke vragen op één pagina geeft
overzicht en helpt mensen een samenhangend plan maken.
Plannen worden er gewoon beter van.
De kunst van het weglaten
Een accountplan hoeft niet het hele denkproces te bevatten.
Dat is alleen maar ballast. Het moet de uitkomst van het denkproces bevatten: waar we staan, waar we naar toe willen,
waarom en hoe. Niet veel meer. Als je het goed organiseert,
wordt tactisch denken over klanten steeds makkelijker en kan
de aandacht daar zijn waar die hoort; het realiseren van de gestelde doelen.
De vorm van één pagina kan ook rekenen op enthousiasme van
de accountmanagers zelf. Deze zien snel de waarde van de inhoud (het helpt bij het denkproces en geeft structuur aan de
inhoud). Maar ze ervaren niet de ballast van alles wat er speelt
tot in detail op te hoeven schrijven.
Alle vragen zijn leidende vragen
Niet ieder (visueel) accountplan-format voldoet. Wees je ervan
bewust dat alles wat je formaliseert en organiseert invloed
heeft op waar mensen zich mee bezig houden en hoe ze dat
doen. Zo heeft bijvoorbeeld de inhoud van een standaard
kwartaalrapportage invloed op wat accountmanagers bespreken met hun klanten. Staan in de kwartaalrapportage operationele zaken, dan wordt het een operationeel gesprek. En zo
hebben de vragen die in een accountplan moeten worden beantwoord invloed op het denkproces dat van je accountmanagers wordt gevraagd.
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Als het jouw visie is dat de klant alleen bereid is te betalen voor
de waarde die hij zoekt/ervaart, dan wil je dat het accountplan
jouw accountmanagers stimuleert op zoek te gaan naar de relevante waarde voor de klant.
De inhoud van een accountplan-format is gebaseerd op de visie en overtuigingen van de opsteller. Er ligt een volledige
denkwereld achter.
Processen en instrumenten zijn ‘gestolde visie’. Ze leiden een
organisatie in de manier waarop successen kunnen worden behaald.
Een instrument dat niet congruent is met overtuigingen, aannames, gedachten en ervaringen werkt averechts. En andersom.
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Hoofdstuk 4

Het proces
Als je accountplannen combineert met gebruiksinstructies en
een workflow, dan heb je een proces.
Dit is een voorbeeld van wat we in de inleiding bedoelden met
‘het organiseren van commercie’. Je werkwijze (de instrumenten en hoe deze worden ingezet in de organisatie) wordt formeel vastgelegd. Het is georganiseerd en daarmee is het bereiken van het resultaat veel meer een organisatie-competentie. Je wordt daarmee minder afhankelijk van de kwaliteiten en
talenten van individuen en je organisatie wordt vele malen effectiever.
De meest eenvoudige instructies kunnen al een grote impact
hebben. Wil je bijvoorbeeld dat jouw accountmanagers 1,5
jaar voor het einde van een contract aan de slag gaan met contractvernieuwing, of pas in de laatste 3 maanden? Je begrijpt
het verschil.
In dit hoofdstuk bespreken we enkele best practices in het gebruik van accountplannen.
De waarde van een proces.
Processen hebben vaak ten onrechte een slechte naam. Voor
commerciële mensen klinkt een proces al snel als administratie
of bureaucratie. Dat is natuurlijk een begrijpelijke emotie bij
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onnodig uitgebreide of onzinnige processen, maar een effectief proces wordt juist als waardevol ervaren.
Nog belangrijker, een effectief proces zorgt dat de belangrijke
dingen ook echt gedaan worden. Laten we dat met een eenvoudig voorbeeld uit het offerteproces illustreren. Waarschijnlijk zijn daar een heleboel zaken duidelijk zoals: wie een offerte
mag uitbrengen, onder welke voorwaarden offertes wel of niet
worden uitgebracht, welke stappen er doorlopen moeten worden en wie een offerte goedkeurt. Mogelijk worden deze zaken niet eens als een proces ervaren, omdat ze zo bekend zijn,
maar het is wel degelijk een proces.
Voor het werken met accountplannen geldt hetzelfde. Je hebt
een proces nodig zodat de juiste dingen gedaan worden, door
de juiste mensen op de juiste manier. Als het proces klopt, is
het resultaat goed, voorspelbaar en repeteerbaar.
Wanneer opstellen?
Het laatste element van een proces is tijd. Wanneer doe je
wat?
Het eerste accountplan stel je natuurlijk op direct na het winnen van het contract. Daarna kun je ervoor kiezen om de kalender- of boekjaarcyclus te volgen of ieder jaar het accountplan op te stellen rond de ‘verjaardag’ van het contract.
Dit laatste heeft als voordeel dat de accountplannen verspreid
over het jaar worden gemaakt en er geen piekbelasting is in
het maken en bespreken van de plannen. Wel vraagt dit om
een goede planning en wellicht enige automatisering om het
overzicht te bewaren.
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Toch heeft dat in onze ogen zeker de voorkeur. Het maken van
een accountplan wordt dan geen lopende band werk.
Ook heeft dit de voorkeur als je als onderdeel van het accountmanagementproces jaarbesprekingen hebt met klanten en de
informatie die je daar verkrijgt als input dient voor het accountplan. Deze meer strategische gesprekken vragen vaak
om jouw aanwezigheid als manager. Ook daarom wil je deze
besprekingen waarschijnlijk ook niet allemaal in dezelfde
maand hebben.
De jaarcyclus
Als je als leidinggevende voeling wilt houden met wat er bij
klanten gebeurt, zal je in de jaarcyclus meerdere malen de
voortgang bij ieder account moeten reviewen met het plan erbij op tafel. Maar het is vooral belangrijk omdat plannen pas
gaan leven als jij de uitvoering en resultaten ook daadwerkelijk
bespreekt met de accountmanager. Als een accountplan niet
periodiek wordt besproken, krijgt de accountmanager onvermijdelijk het gevoel dat het plan niet echt belangrijk is. Als het
niet belangrijk is, ontstaat er weerstand tegen het invullen van
het canvas en het uitvoeren van het plan.
De accountplanbesprekingen zijn ook de momenten waarop je
inzicht krijgt in de prestaties en kwaliteiten van je accountmanagers. Dat is daarom ook het moment waarop coaching het
beste tot zijn recht komt.
In de accountbesprekingen komen de accountplannen weer op
tafel en worden deze bijgesteld naar de nieuwe situatie. Indien
nodig worden nieuwe doelen gesteld en nieuwe acties afgesproken.
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Als richtlijn zouden we willen adviseren om een kwartaal-cyclus in te richten voor accountbesprekingen met je accountmanagers. In de accountbesprekingen hoef je niet aan ieder account evenveel aandacht te geven. Je bespreekt vooral de accounts waar de resultaten achter blijven (bijsturen en coachen), waar het juist erg goed gaat (complimenten geven en
vaststellen wat er geleerd is), bij nieuwe accounts of accounts
waar de accountmanager ondersteuning van jou wil. Andere
accounts krijgen dan even wat minder aandacht.

Accountbespreking

Accountbespreking

Accountbespreking

Accountbespreking

Bij zeer grote of strategisch belangrijke contracten wil je misschien vaker met de accountmanager spreken over het account dan bij kleinere accounts. Pas dan de frequentie van de
review-gesprekken daarop aan.
Wat bespreken?
Tijdens de reviewgesprekken komt weer de samenhang terug
tussen visie, proces en instrumenten. Alleen wanneer jouw
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vragen en de vragen op het accountplan over dezelfde onderwerpen gaan, versterken ze elkaar. Het is dan voor de accountmanager duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht. Zo
komt een visie tot leven in de praktijk.
Als ‘waarde voor de klant’ domineert in jouw visie en het accountplan hier ook naar vraagt, moeten verwachtingen en
doelen van de klant dus een centrale plek krijgen in het gesprek. Je bespreekt dan in hoeverre klantverwachtingen in detail bekend zijn en in welke mate deze worden gerealiseerd.
Een goed accountplan bevat uiteraard ook eigen doelen en de
manier waarop de accountmanager dit denkt te realiseren. Dit
is een volgend belangrijk element in de bespreking. Wat zijn de
doelen, wat zijn de resultaten en hoe heb jij daaraan bijgedragen? Complimenteren bij succes, meedenken bij het uitblijven
daarvan en aanspreken op niet nagekomen afspraken.
Verder is het fijn als de actuele cijfers van de te bespreken accounts beschikbaar zijn. Op die manier kun je de feitelijke situatie afzetten tegen de doelstellingen en de oorzaken van het
resultaat bespreken. De besprekingen hebben zowel het karakter van verantwoording afleggen als ondersteuning bieden.
Jij als manager kiest hierin je toon.
Bijstellen van de plannen
Als er voortgang is bij de klant, werkt de accountmanager voorafgaand aan de bespreking het accountplan bij. Je moet als manager wel de veranderingen kunnen zien en hier zo nodig vragen over kunnen stellen.
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Bijvoorbeeld bij een nieuwe beslisser bij de klant. Dit is een
veel voorkomende situatie die zorgvuldig moet worden gemanaged. Als je als manager ook duidelijk ziet dat er iemand
nieuw is, dan kun je daar gepaste aandacht aan geven tijdens
de review.
Een ander advies is om duidelijk te laten zien welke acties in
het plan met succes zijn uitgevoerd en welke niet. Ook dat is
prima input voor de review.
Wanneer de forecast tussentijds moet worden bijgesteld, kan
dit aanleiding geven voor een gesprek over alternatieve acties.
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Hoofdstuk 5

Het Account Plan Canvas
Zoals in de vorige hoofdstukken meer uitgebreid besproken, is
het doel van een accountplan om accountmanagers te helpen
om leiding te nemen in de samenwerking met klanten.
Hiervoor moeten accountmanagers periodiek boven het operationele niveau uit stijgen, hun account(s) overzien, passende
doelen stellen en manieren vinden om deze doelen te realiseren.
Ieder accountplan-model is gebaseerd op een bepaalde visie.
Traditionele plannen gaan vooral uit van wat jij bij de klant
kunt halen en welk product of welke dienst jij naar binnen wilt
brengen.
Het Account Plan Canvas, zoals je in dit boek aantreft, gaat uit
van een partnership. Een wederzijdse relatie waarin waarde
tegenover geld staat. En waarbij iedere klant iets anders waardevol kan vinden op een bepaald moment in de tijd.
Klanten verwachten van jou dat je meehelpt bepaalde problemen op te lossen voor hun organisatie. Dit is de waarde die in
de ogen van de klant geleverd moet worden en waarvoor ze
jullie inhuren.
Deze visie achter het Account Plan Canvas kun je samenvatten
als ‘Geld stroomt naar waarde’. Dit is de meest fundamentele
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wetmatigheid in het samenwerken met klanten. Als er geen relevante waarde door de klant wordt ervaren, is er geen reden
om samen te (blijven) werken.
Het is belangrijk dat je deze visie onderschrijft als je wilt gaan
werken met het Account Plan Canvas van Tenacity. Als je eigenlijk meer van de ‘oude stempel’ bent en je accountmanagers stuurt op het pushen van een bepaald product of dienst,
dan gaat dit accountplan-model je geen dienst bewijzen. Jij
stelt dan andere vragen aan je mensen dan het Account Plan
Canvas doet. Dat werkt verwarrend en is weinig productief.
Wat vul je in?
Het Account Plan Canvas stelt de accountmanager negen vragen. In de uitleg hierna zul je zien dat je die vragen op verschillende niveaus kunt beantwoorden. Iedere vraag kun je beantwoorden met meerdere pagina’s tekst of in drie regels. Dus
wat is het juiste niveau?
Dit is iets wat jij in jouw organisatie zelf kunt bepalen. Hier zijn
twee regels om daarbij te overwegen.
Regel één: Begin simpel.
Daag je accountmanagers uit, maar maak het niet te moeilijk.
Je kunt beter na een jaar wat meer diepgang gaan vragen dan
in het begin te overvragen. Dit helpt voor de acceptatie van dit
instrument.
Regel twee: Houd het simpel.
Houd het doel voor ogen. Je wilt dat je accountmanagers nadenken over hoe zij van waarde kunnen zijn voor een specifiek
account, daar doelen bij stellen en een plan hebben om dit te
realiseren. Daarvoor is het lang niet altijd nodig om uitgebreide
lijsten, schema’s of formulieren in te vullen.
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Als manager wil je met je accountmanagers kunnen praten
over:
• De conclusies van hun denken
• Doelen die zij stellen
• De concrete acties die zij voor zich zien
Wat je vooral niet wilt is dat jouw accountmanagers dagen bezig zijn met schrijven en al helemaal niet dat ze ook het nut er
niet van inzien.
Een voorbeeld: Bij de vraag over de key decision makers kun je
een volledige stakeholder analyse maken van meerdere pagina’s of simpelweg de namen en functies noemen. Je zult zien
dat de meest simpele manier al bijzonder veel handvatten
geeft voor de dialoog met je mensen.
In de praktijk blijkt soms dat als mensen er bewust even bij stil
moeten staan, ze tot de conclusie komen dat er nog de nodige
blinde vlekken zijn.
Hierna zullen we ieder onderdeel van het Account Plan Canvas
bespreken, inclusief suggesties voor het niveau waarop je de
vraag kunt beantwoorden.
We kiezen als voorbeeld steeds een Account Plan van een uitzendbureau dat een meerjarig contract heeft met de Gemeente Arnhem voor het leveren van tijdelijk personeel (zie
het einde van dit hoofdstuk voor het volledige voorbeeld-canvas).
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Key decision makers
The 3 to 5 key people in the current contract
Het beslissingsproces bij een klant is niet altijd even doorzichtig. Uiteraard zijn er de ‘usual suspects’ qua functie, maar hoe
de verhoudingen zijn, wie zegt dat hij beslist en wie er werkelijk beslist is per bedrijf anders. Dit zal je actief moeten ontdekken.
Het eerste vak op het Canvas gaat daarom over de beslissers
en beïnvloeders. Bij de vervolgvragen over waarde en verwachtingen hebben we het steeds over deze groep mensen.
In eerste instantie is het belangrijk te weten wie over de samenwerking (contract) beslist en wie op die beslissing in belangrijke mate invloed uitoefent. Daarnaast zijn er soms ook
mensen die in de dagelijkse praktijk een grote rol spelen bij het
invulling geven aan een samenwerking.
Een belangrijk advies hier is om zeer kritisch te zijn in wie je
hier noemt. Dit canvas gaat over de grotere doelen in de samenwerking, niet over het oplossen van operationele issues
(hoe belangrijk soms ook). Vaak zijn het maar drie tot vijf mensen die echt bepalend zijn in de samenwerking. Deze mensen
zoeken we hier.
Weersta hier de verleiding om de mensen te noemen met wie
je het meeste contact of de beste relatie hebt. Dit vak op het
canvas is er juist om je uit te dagen. Om na te denken of jouw
huidige contacten wel de mensen zijn die je nodig hebt om
jouw doelen in de samenwerking te bereiken.
Stel jezelf de vraag: “Wie zitten er om tafel bij de klant als ze
een beslissing nemen over de samenwerking met ons? En wie
zullen ze daarbij om input vragen”.
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Een tweede vraag die je kunt stellen is of er in de dagelijkse
praktijk nog mensen zijn die kunnen beslissen om wel of geen
uitvoering te geven aan de afspraak die je over samenwerking
hebt gemaakt.
Het antwoord op deze vragen moet je een goed inzicht geven
in de Key decision makers.
Voor de meeste organisaties is
de volgende informatie voldoende: Naam – functie – Beslisser of Beïnvloeder.
Daarnaast neem je alleen aanvullende inzichten op als dit voor
het realiseren van jouw doelen
belangrijk is. Bijvoorbeeld wanneer iemand een promotor van
jouw bedrijf is of juist erg kritisch is in de samenwerking.
Je beschrijft hier jouw conclusies. Dat is mogelijke gespreksstof
tussen manager en accountmanager bij bespreking van het Accountplan.
In enkele branches en bij sommige klanten is een meer uitgebreide stakeholder analyse wenselijk. Bijvoorbeeld bij zeer
complexe klantorganisaties met veel stakeholders of wanneer
je de individuele relaties tussen het accountteam en de contactpersonen van de klant in kaart wilt brengen. Werk in dat
geval met een bijlage bij het canvas. Neem contact met ons op
als je hier een voorbeeld van wilt.
Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
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Ook in de dialoog tussen manager en accountmanager zijn dit
typische vragen die veel zullen voorkomen. Ze helpen je zaken
scherper te krijgen en keuzes te maken. Ze belichten soms ook
andere mogelijkheden.
• Ik zie niemand van <stakeholdergroep>, hoe werkt dat
hier?
• Waaruit blijkt dat <naam> de belangrijkste beslisser is
over ons contract?
• Kun je toelichten waarom je meer dan één persoon als
beslisser ziet?
• Hoe belangrijk is het dat we <naam> minder kritisch
maken over ons en hoe ga je dat doen?

34

Value expected
KPI’s and other expectations from the current service
Dit is een bijzonder onderwerp! Hier beschrijf je de waarde die
de klant verwacht. Ondanks dat iedereen het begrip waarde
kent en hanteert, is het toch niet altijd zo makkelijk als je zou
denken. Want wat is precies waarde? En hoe weet je zeker wat
de klant verwacht?
Dit onderdeel is zo belangrijk omdat verwachtingen de meetlat
zijn waarlangs de klant onze prestaties legt. Prestaties zeggen
pas wat in relatie tot de verwachting over deze prestatie. Dit
geldt voor alles. Als ik je bijvoorbeeld vertel dat ik een spelletje
tennis gewonnen heb van mijn buurman, dan zul je waarschijnlijk niet erg onder de indruk zijn. Als ik je erbij vertel dat mijn
buurman Roger Federer is, dan wordt dat opeens heel anders.
Maar alleen omdat je verwachting anders is.
In een samenwerking met een klant geldt dit ook. Als je KPI’s
hebt gedefinieerd in de samenwerking met de klant dan ben je
al een heel eind op weg in het meten van de waarde die je levert. Maar maak niet de vergissing te denken dat KPI’s het belangrijkste zijn en de rest bijzaak is. Sterker nog, in veel situaties zijn de vastgelegde KPI’s slechts hygiënefactoren, het minimum dat er van je verwacht wordt gedurende het gehele
contract.
Buiten de KPI’s zijn er altijd nog andere verwachtingen. En deze
kunnen zeer belangrijk zijn. Verwachtingen veranderen voortdurend, anders dan KPI’s die vaak gedurende het gehele contract hetzelfde blijven. Verwachtingen veranderen soms abrupt. Toch zijn de verwachtingen de meetlat waarlangs je
waarde gemeten wordt.
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Stel je maar eens voor dat een concurrent iets laat zien aan
jouw klant waarvan deze tot dan toe dacht dat dit niet mogelijk
zou zijn. Het kan goed zijn dat hij dit vervolgens ook van jou
gaat verwachten.
Een andere mogelijkheid is dat er bij de klant zelf opeens iets
verandert. Er zijn duizend en één oorzaken waardoor verwachtingen veranderen.
Onderstaande afbeelding laat zien dat verwachtingen een rol
spelen bij de waarde die een klant verwacht.

Vaak worden in een samenwerking alleen KPI’s vastgelegd in
een contract, maar contract of niet, verwachtingen zijn er altijd.
Dus wat schrijf je in dit gedeelte op het canvas?
De KPI’s zijn makkelijk, daar rapporteer je waarschijnlijk nu al
over. Schrijf deze gewoon op.
Maar de verwachtingen zijn moeilijker. Beschrijf hier alleen zaken waarvan je zeker weet dat ze actueel en belangrijk zijn
voor de klant. Dus dingen die door de klant expliciet zijn be36

sproken. Maar het is ook van belang wie dit heeft uitgesproken. Voor het accountplan zijn alleen de verwachtingen van de
Key decision makers van belang. Daarnaast moet het ook nog
actueel zijn.
Let op dat je niet met aannames
of oude verwachtingen werkt.
Het is dus goed om verwachtingen periodiek en expliciet te bespreken met je belangrijkste
contacten. Als je toch een aanname doet (als je niets anders
hebt), zet er dan in het vak ‘Actieplan’ bij dat deze aanname zo
snel mogelijk getoetst moet
worden.
Een ander belangrijk advies is om samen met de klant verwachtingen specifiek en meetbaar te maken. Verwachtingen
worden vaak in algemene termen gecommuniceerd. Bijvoorbeeld “Ik verwacht dat jullie je als partners zullen opstellen en
dus proactief zijn.” Dit soort statement zegt eigenlijk niks. Het
is voor te veel uitleg vatbaar. Je zult met jouw klant in gesprek
moeten gaan over wat dit precies voor hem inhoudt.
Let op! Je hoeft niet te vragen wat je precies moet DOEN. Wat
je wilt weten, is wat de uitkomst is die hij of zij zoekt en hoe je
klant voortgang zal meten. Dan kun je zelf de wegen vinden
om dit te realiseren.
Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
• Wanneer zijn deze verwachtingen besproken met de
klant?
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•
•
•

Wanneer heeft de klant dat gezegd? Is het nog actueel?
Hebben we hiervoor bewijs of is het een aanname?
Van wie weten we de verwachtingen niet goed genoeg?

Client’s perception of our performance
Are we delivering the value our clients expect?
Met klant worden hier de key decision makers bedoeld. Dat
zijn diegenen die ons inhuren en die we nodig hebben om de
volgende stappen te maken.
Soms zijn we geneigd iets te veel te leunen op wat onze dagelijkse contactpersonen van ons vinden. Als dit niet de beslissers
zijn, dan is dat toch echt minder belangrijk. De grotere commerciële besluiten worden vaak genomen door de beslissers.
Wat vul je hier in? Uit tevredenheidcijfers kun je zeker iets afleiden, maar dan moeten het wel specifiek de cijfers van de
Key decision makers zijn. Vaak is dit niet het geval! Meestal
worden tevredenheidsonderzoeken alleen door de operationele mensen ingevuld. Dan zeggen die cijfers niets over hoe de
commercieel belangrijke mensen over ons denken.
Er is nog een probleem met tevredenheidscijfers. Tevredenheid zegt voornamelijk wat over het verleden en heden. En dit
zegt lang niet altijd wat over de toekomst. Iemand kan tevreden zijn met wat je tot nu toe hebt gedaan en tegelijk denken
dat ze het bij de eerstvolgende gelegenheid toch wat anders
moeten aanpakken.
De beste indicator voor hoe een klant over ons denkt, is het
oordeel over onze prestaties ten opzichte van hoe een klant
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verwacht dat we zullen presteren. Verwachtingen zijn de
klant’s definitie van waarde voor de komende periode. Verwachtingen omvatten alles wat de klant denkt dat er mogelijk
én wenselijk is in de overeengekomen samenwerking.

Dit deel van het canvas is dus sterk verbonden met het deel
‘value expected’. In dit vak beschrijf je hoe de klant denkt over
hoe wij presteren ten opzichte van zijn verwachtingen. Dat zijn
dus de KPI’s én de verwachtingen. Dit gaat een stuk verder dan
tevredenheidscijfers. Hier beschrijf je of wij daadwerkelijk relevante waarde leveren. Dus die waarde die deze specifieke
klant op dit moment zoekt.
In deze verwachtingen zitten zowel kansen als bedreigingen.
Betrekkelijk nieuwe verwachtingen zijn kansen, maar als ze te
lang niet worden waargemaakt, dan worden het gemiste kansen of zelfs risico’s. Dat zul je ook terugzien in de tevredenheidscijfers.
Je zult de verwachtingen dus regelmatig moeten bespreken
met de klant. Meer specifiek, met de key decision makers.
Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
Juist bij dit element van het accountplan kun je flink profiteren
van het bespreken van de conclusies met een manager of collega. Dit kan helpen om aannames of een te gekleurde kijk op
de klantperceptie te vermijden.
• Wanneer en met wie heb je deze zaken besproken?
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•
•
•
•

Welke concrete aanwijzingen heb je hiervoor?
Heb je alle punten besproken?
Staat het ook op papier?
Indien je de resultaten vanuit een tevredenheidsonderzoek of NPS (Net Promotor Score) weergeeft, komen
deze scores in dat geval van de key decision makers?
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Our main objectives with this client
What is most important to us? Share of wallet, better margins,
barriers to exit?
In dit gedeelte van het canvas deel je de belangrijkste doelen
die jij hebt gekozen. Het gaat hier over wat wij graag zouden
willen bereiken.
In het accountplan focus je eerst op de waarde die je voor de
klant wilt realiseren. Hier beschrijf je wat je ervoor terug wilt
hebben. Dit moet in balans zijn, het één hoort bij het ander.
Het wordt bijvoorbeeld erg moeilijk om je marge sterk te verbeteren als de klant daar niets voor terugkrijgt.
Het gaat hier om het belangrijkste commerciële doel of doelen.
Uiteraard zijn er soms tientallen dingen die je wilt bereiken bij
het account, maar die benoem je hier niet allemaal. Het gaat
erom dat jijzelf en anderen kunnen zien dat jij in de lead bent.
Dat je zelf doelen stelt, richting kiest en een plan hebt om er te
komen.
Wanneer het belangrijkste doel niet direct duidelijk is, kan het
helpen eerst de volgende twee vragen te stellen:
• Moeten we vooral onze positie beschermen of juist opbouwen?
• Wat moeten we beschermen of opbouwen: marge,
omzet, positie, afspraken, etc.
Uit deze vragen wordt vaak wel duidelijk waar je staat en in
welke hoek je belangrijkste doelen zitten.
Bijvoorbeeld: Als je jouw positie wilt beschermen en jouw
marge wilt behouden, kun je bijvoorbeeld als doelstelling kiezen om een financiële exit drempel te creëren voor de klant.
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Het doel dat je kiest moet specifiek en meetbaar zijn. Het is
niet voldoende om alleen een richting aan te geven, zoals
‘marge verbetering’ of ‘uitbouw naar andere bedrijfsonderdelen’.
Wat als je nog niet voldoende weet om je doel te specificeren?
Bijvoorbeeld wanneer je nog niet weet bij welke andere bedrijfsonderdelen kansen liggen of hoe je daar moet binnenkomen.
Daar zijn twee antwoorden op mogelijk:
1. Je weet dat je ieder jaar een accountplan moet maken,
dus daar moet je in de maanden voorafgaand al mee
bezig zijn. Zorg dat je voldoende input voor jouw plan
hebt en er het liefste al mee aan de slag bent.
2. Doelen stellen gaat altijd om zaken die je nog niet behaald hebt.
Een doel geeft richting en ambitie. Je kunt je doel ook specifiek
en meetbaar maken als je nog niet alles weet. Bijvoorbeeld:
“De totale inhuur van uitzendkrachten door deze klant is tweemaal zoveel als bij de afdeling waar wij leveren. Het doel voor
dit jaar is om in kaart te brengen bij welke afdelingen dit speelt
en ervoor te zorgen dat we bij minimaal één nieuwe afdeling
binnenkomen en hierdoor onze omzet in totaal met 5% laten
groeien.”
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Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
• Waarom denk je dat dit haalbaar is?
• Is dit het maximaal haalbare?
• Waarom zou de klant hiermee instemmen? (Zie ook Value Proposition)
• Waarom kies je niet voor <iets anders dat jou als vragensteller logisch lijkt in deze situatie>?
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Business goals/ Problems/ Departments
What (business) goals can we contribute to? What problems
can we help solve and what other departments can we serve?
‘Geld stroomt naar waarde’. Klanten zijn alleen bereid om te
betalen voor waarde die relevant voor ze is.
De term toegevoegde waarde kent iedereen wel, maar dat begrip dekt wat ons betreft toch niet helemaal de lading. Het is
een begrip dat al stamt uit de periode van industrialisering en
toen bedoelde men daarmee wat je als bedrijf toevoegt in het
productieproces.
Net als onze BTW. Dat is een belasting op toegevoegde
waarde. Dat is een belasting op het verschil tussen wat jij inkoopt en verkoopt. In deze definitie gaat het niet over of het
relevant is voor een specifieke klant, maar over hoeveel het je
gekost heeft om te maken.
In commercie draait het juist allemaal om de waarde die je
voor jouw klant toevoegt, in de ogen van de klant.
Maar zelfs die definitie kan fout kan gaan. In de ontelbare keren dat wij met opdrachtgevers van onze klant spraken, bleken
de grootste problemen vaak voort te komen uit het verschil
van inzicht in de waarde die werd geleverd. De accountmanager is vaak oprecht van mening dat zij een waardevolle partner
zijn terwijl de klant dit in mindere mate zo ervaart.
In verkoopmethodes kom je ook wel andere termen voor het
begrip ‘waarde’ met een vergelijkbare betekenis tegen:
• Pijn/ Pain
• Behoefte/ Needs
• Koopmotieven/ Buying reasons
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•
•

Aandachtgebieden/ Care-abouts
(Persoonlijk) gewin/ (Personal) wins

Hoe je het ook noemt, iets is pas waardevol voor een klant als
het hem helpt een doel sneller of beter te bereiken dan hij zelf
kan of een andere aanbieder kan (of om een probleem sneller
of beter op te lossen).
Of anders gezegd: een oplossing is pas waardevol als het een
probleem oplost dat de klant ook daadwerkelijk beleeft.
Om bij het opstellen van je accountplan niet in de ‘van binnen
naar buiten’ valkuil te stappen, benoem je op het canvas eerst
de doelen, uitdagingen en problemen van de klant. Daarmee
beschrijf je in feite waarom de waarde die je levert relevant is
voor de klant.
Pas in het volgende vak benoem je de waarde die je wilt toevoegen.
Ook hier geldt dat je alleen zaken invult waarvan je zeker bent.
Dus geen zaken die jij zelf hebt bedacht of van anderen gehoord. Als je een aanname doet over iets wat speelt bij een
klant, dan check je dit eerst bij de klant voordat je het in je
canvas opneemt. Let hierbij op dat je dit doet in een open gesprek over doelstellingen en vraagstukken met de klant.
OP een vraag als “Is het ook belangrijk voor u dat ……?” geeft
een klant makkelijk een bevestigend antwoord op. Maar dat
geeft je geen enkel inzicht in hoe belangrijk dat is en of hij/zij
daaraan wil werken of geld aan wil uitgeven.
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Ook kun je in dit gedeelte beschrijven welke andere afdelingen
of bedrijfsonderdelen mogelijk behoefte hebben aan jouw
producten of diensten. Misschien dat je nog onvoldoende
weet over de doelstellingen en/of problemen waarbij jij zou
kunnen helpen, maar één van je doelstellingen (in het vak ‘Our
main objective with this client’) zou kunnen zijn om de mogelijkheden bij (een) bepaalde afdeling(en) te achterhalen.
In dit vak op het canvas benoem je de doelen en problemen
van de klant waarvan je zeker weet dat:
• Deze feitelijk spelen bij de klant;
• Jij in potentie een bijdrage kunt leveren aan het behalen/ oplossen;
• Deze belangrijk zijn voor het behalen van je eigen doelen.
Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
• Weet je al of dit een doel is waar de klant echt tijd en/of
geld aan gaat besteden om te realiseren, of is het meer
een ‘nice to have’?
• Heeft de klant hulp nodig om dit te realiseren?
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•
•

Ziet de klant ons al als een organisatie die een oplossing
zou kunnen bieden of nog niet?
Als we helpen deze doelen te realiseren, kunnen we
dan daarmee ook onze doelen bereiken?
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Value proposition
Expertise or solutions to contribute
De waardepropositie is niet alleen iets voor de verkoopfase.
Gedurende de gehele samenwerking geldt dat tegenover wat
jij van de klant wilt, de klant er iets voor terug moet krijgen
(geld stroomt immers naar waarde).
Als je iets nieuws of iets extra’s van de klant wilt (meer omzet,
extra volume, betere marge, etc.), zul je moeten nadenken
over de waarde die je daar tegenover kan stellen. Je moet de
klant een reden geven om jou te geven wat je graag wilt hebben.
De conclusie van je denken beschrijf je in dit vak op het canvas.
Let op; hier schrijf je niet alle kleine details op die je voor je
klant wil/moet (gaan) doen, maar alleen die zaken die jij nodig
acht om jouw doelen te bereiken bij deze klant.
Er kunnen ook situaties zijn dat je niets opschrijft in het vak
‘Value proposition’. Bijvoorbeeld wanneer het voor het behalen van jouw doelstelling niet nodig is om iets extra’s te doen.
Of wanneer de klant er niet voor openstaat om nieuwe dingen
met jou te doen.
Stel bijvoorbeeld dat je conclusie is dat de basis nog niet op
orde is. De klant zal dan waarschijnlijk niet openstaan voor
nieuwe proposities. Je zult dan eerst de huidige verwachtingen
moeten realiseren.
Als je je klant wel iets nieuws wilt aanbieden, bedenk dan
dat jouw propositie lang niet altijd alleen bestaat uit diensten
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of producten. Zaken als het delen van best-practices, benchmarkgegevens of branche ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld ook erg waardevol zijn voor klanten. Bij het leveren van
deze waarde speel jij als accountmanager zelf een belangrijke
rol. Als je weet wat relevant is voor de klant zijn er vaak veel
manieren om bij te dragen.
Een klant van een uitzendbureau zou bijvoorbeeld tot doel
kunnen hebben een sterkere positie op de lokale arbeidsmarkt
in te nemen. Voor een uitzendbureau is dat misschien niet direct een doel waarvoor ze een kant-en-klare oplossing met een
strik erom op de plank hebben liggen. Maar ze kunnen hier
misschien wel een substantiële bijdrage aan leveren (mogelijk
zonder dat dit veel kosten met zich meebrengt).
Je beschrijft in het vak ‘Value
proposition’ dus welke additionele oplossing of expertise je
wilt aanbieden om deze klant te
helpen bij het oplossen van zijn
vraagstukken en/of waarmaken
van zijn verwachtingen. Dus bovenop wat je al doet.
Let wel; je hoeft niet voor alle doelen die de klant heeft een
nieuwe propositie te bedenken! Je kunt niet alles tegelijk. Ook
levert niet alles wat je voor de klant zou kunnen doen een
grote bijdrage aan het realiseren van jouw eigen doelstellingen. In dit vak laat je zien welke doelen en/of verwachtingen
je wilt helpen te bereiken en wat je besluit te doen.
Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
• Is er een duidelijk verband tussen jouw doel en deze
propositie?
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•
•
•
•

Is er een duidelijk verband tussen de uitdagingen en/of
doelen van de klant en onze propositie?
Zal de klant deze propositie zien als een aanvulling
waar ze iets tegenover willen stellen?
Is het niet te veel? Is het niet te weinig?
Welke collega’s heb je hierover geraadpleegd?
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Additional decision makers
What relationships need to be built to sell this additional value
proposition?
Wanneer je nieuwe dingen voor een klant wilt gaat doen, dan
komen er mogelijk ook nieuwe beslissers of belangrijke beïnvloeders in beeld die je moet overtuigen. Dat hoeft natuurlijk
niet, maar ga er ook niet te snel van uit dat dit niet zo is. Deze
vraag op het canvas nodigt je uit dit bij iedere nieuwe propositie te onderzoeken.
Vaak doe je er goed aan om dit
met je klant te bespreken. Zij
hebben meer informatie en
kunnen jou helpen om met de
juiste stakeholders in gesprek
te komen.
Verder houd je voor het invullen van dit veld dezelfde richtlijnen aan als bij het veld ‘Key decision makers’: Naam – functie
– Beslisser of Beïnvloeder.

51

Action plan
Most important actions to achieve our objectives
Een accountplan is geen projectplan waarin je zeer gedetailleerd weergeeft wie wat wanneer doet. Een projectplan probeert de scope van het project
af te bakenen en daarmee zeer
specifiek aan te geven wat wel
of niet binnen het project valt.
Het veld Action plan is eerder
het omgekeerde. Hier geef jij
aan wat je minimaal zult moeten doen. Je benoemt alleen de
belangrijkste stappen.
Uiteraard is er heel veel te
doen bij de klant, maar dit veld
gaat alleen over hoe jij je doel
gaat behalen. Je hoeft niet alle details te benoemen of andere
acties te beschrijven die niet met jouw doelen in dit plan te
maken hebben.
Het actieplan geeft belangrijke input voor het gesprek tussen
manager en accountmanager, maar ook met de afdelingen die
betrokken zullen zijn bij de acties.
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Forecast
What results do you predict including cross- and up sell results?
Volume / Revenue / Profit?
Geld stroomt naar waarde. De waarde voor de klant heb je uitgebreid hiervoor op het canvas beschreven. Nu is het tijd om
het te hebben over het geld en/of andere waarde voor ons.
In reële zin kun je zeggen dat je pas waarde hebt geleverd aan
de klant als deze er ook geld (of iets anders dat belangrijk voor
ons is) voor over heeft. Als wat je levert dermate relevant is
voor de klant dat dit hem iets waard is.
Als je vindt dat dit wel erg hard gesteld is, denk dan eens hoe
het zou zijn als de situatie andersom is. Jij bent de klant en één
van jouw leveranciers vraagt een hogere prijs omdat hij extra
dingen voor je doet. Ben je in alle gevallen bereid dat te geven?
Waarschijnlijk alleen als die extra dingen relevant zijn voor jou.
In tegenstellig tot een stichting, kerk of andere non-profit instellingen moet een commerciële organisatie winst maken.
Veel accountmanagement organisaties denken primair in omzet. Van de accountmanager zal dan verwacht worden dat
deze de te verwachten omzet weergeeft in het veld Forecast.
Maar dat is niet het enige mogelijke resultaat waar het om gaat
in dit veld.
De forecast moet in verband staan met het doel wat jij hebt
gesteld. Als jouw doel gaat over Share of Wallet, dan is het logisch daarover in je forecast ook iets te zeggen. Als jouw doel
gaat over winstgevendheid, dan gaat je forecast over winst,
etc.
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Uiteraard kun je ook als organisatie een afspraak maken over
één of twee zaken die daarnaast altijd moeten worden ingevuld (bijvoorbeeld omzet en marge).

Het gesprek dat je met jezelf (en anderen) hebt bij het opstellen van je plan, gaat over de balans tussen wat je voor de klant
kunt doen en wat je hiervoor terug wilt krijgen.
Dit gesprek heb je ook achteraf wanneer het tijd is om terug te
kijken op wat je gedaan hebt ten opzichte van wat je had beloofd en wat je had verwacht dat het resultaat zou zijn. Het is
een prachtig leer- en/of applausmoment wanneer je dit gesprek structureel voert met jouw manager.
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Ons omzet-aandeel is nu 20% van de drie leveranciers. Doel: groei naar 33%
Ons aandeel op de afdeling Werk & Inkomen is slechts 3%, daar ligt de grootste
groeikans.

John Verburgt
Hoofd HR – Beslisser

What relationships need to be built to sell this
additional value-proposition?

Gemeten over het laatste kwartaal van de contractperiode:
Omzetaandeel 33% van totaal
Omzetaandeel 30% op afdeling Werk & Inkomen

Account Plan Canvas by The Service Value Company is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Verwachtte jaaromzet € 950.000,-

What results do you predict including cross- and up sell results: Volume / Revenue / Profit?

Beide KPI’s op groen, hier zijn ze tevreden over.
Verloop onder uitzendkrachten is iets waarover ze kritisch zijn op ons. Dit is bij ons hoger
dan bij de andere bureaus.
Daarnaast vinden ze ons reactief. Dat we pas in actie komen als zij iets aankaarten. Dit
komt vooral van Kees Verwezen, manager Werk & Inkomen.

Onderzoek opstarten naar oorzaken
verloop onder uitzendkrachten.
Uitkomsten presenteren met actieplan
Actieplan geaccepteerd krijgen
Expliciet zorgen dat dit onderzoek en
actieplan de perceptie doet veranderen
over ons als proactieve partner.

Forecast

-

-

Partner worden in arbeidsbemiddeling
bij de afdeling Werk & Inkomen.
Positie opbouwen als leverancier voor
uitzendkrachten bij Werk & Inkomen

Are we delivering the value our clients expect?

Onze arbeidsbemiddeling diensten
Anouk Smit – Programma manager werk &
aanbieden in een krachtig prestatiegericht
Inkomen - Beïnvloeder
voorstel aan Kees Verwezen (er is budget
hiervoor bij de gemeente). In ruil voor dit
commitment willen wij een stevige positie bij
de inhuur van uitzendkrachten op zijn
afdeling.

Additional decision makers

Expertise or solutions to contribute

De gemeente hecht veel belang aan het naar werk bemiddelen van
statushouders. Hierover zijn we nog niet in gesprek, maar er wordt door de
gemeente veel over gecommuniceerd in de pers en op hun website.

2.

Value proposition

Kees Verwezen van Werk & Inkomen verwacht dat de uitzendbureaus die
uitzendkrachten leveren, zich ook bovengemiddeld inspannen om de
werkzoekenden van de gemeente aan werk te helpen. En Arnhem blijft in hun
prestatie op dit gebied achter op andere gemeenten in de provincie.

1.

What (business) goals can we contribute to? What problems can we help solve and what other
departments can we serve?

-

-

Most important actions to achieve our
objectives

Action plan

Client’s perception of our performance

Verwachtingen:
- Verloop onder uitzendkrachten naar
beneden brengen: Het verloop in de
eerste drie maanden moet lager zijn
dan 10%
- Periodiek delen van best-practices/
inzichten die wij hebben geleerd bij
andere klanten en kunnen leiden tot
verbeteringen hier

KPI’s
- Vervullingpercentage: 95%
- Tevredenheid uitzendkrachten: 8

KPI’s and other client expectations from the
current service

Value expected

Kees Verwezen
Manager Werk & Inkomen – Beïnvloeder
Kees is bijzonder kritisch over ons.

Kees Kromhout
Manager Werkgevers – Beïnvloeder

Business goals / Problems / Departments

What is most important for us? Share of wallet, better margins, barrier to exit, etc.?

3 to 5 key people in the current contract

Katja van Vuurden
Operationeel directeur – Beïnvloeder

Our main objective with this client

Key decision makers

Accountplan gemeente Arnhem

Hoofdstuk 6

Het Contract Renewal Canvas
Aan het einde van een contract heb je andere doelen dan aan
het begin. In de eerste periode ben je binnen de grenzen van
het contract bezig om resultaten te maximaliseren voor de
klant en voor jezelf. Wanneer echter het einde in zicht komt,
komen er vanzelf andere vragen bovendrijven. De belangrijkste hiervan is natuurlijk hoe je het contract kunt verlengen.
Je kijkt in deze fase verder vooruit. Door niet alleen na te denken over wat de klant nu belangrijk vindt, maar welke zaken in
de volgende contractperiode een belangrijke rol zullen spelen.
Je concurrentiepositie lag in de afgelopen periode redelijk
vast, maar als de klant de markt opnieuw gaat raadplegen zul
je absoluut weer volop concurrentiedruk ervaren. Dit roept
vragen op over hoe de klant jou ziet ten opzichte van je concurrenten en hoe jij je positie kunt verstevigen.
Het einde van een contract houdt echter niet alleen risico’s in.
Als je tijdig begint, ben je misschien ook in staat om kansen te
creëren en te benutten. Sommigen dingen zijn juist alleen mogelijk als het contract wijzigt. Je kunt dus meer doelen hebben
dan alleen verlengen.
Kortom, in deze vernieuwingsfase krijg je te maken met andere
vragen dan in de operationele fase van het contract. Vandaar
dat we in deze fase met een ander type plan werken: het Contract Renewal Plan.
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Overigens kan dit plan ook een zinvolle rol spelen in een samenwerking zonder - of met een automatisch vernieuwend contract. Het kan je helpen om op een zelfgekozen moment de
samenwerking in zijn totaliteit te bekijken en te beschermen
tegen concurrentie.
Dit is iets wat je om de zoveel jaar zelf zou moeten plannen,
ook als de klant je niet dwingt om dat te doen via een tender
of aanbesteding. Op die manier voorkom je blinde vlekken en
verslapping in de samenwerking en de situatie dat een klant
“opeens” de samenwerking toch wil veranderen.
Wanneer er wel sprake is van een contract, begin dan op tijd.
Het heeft geen zin om een plan te maken als de ‘Request for
proposal’ al op de deurmat ligt bij jou en je concurrenten. Op
dat moment valt er weinig meer aan je positie te veranderen.
Of zoals Sun Tzu (Chinees militair strateeg uit de oudheid) het
zei: “Iedere veldslag is reeds gewonnen voordat deze is geleverd.”
Als uitgangspunt zouden we willen adviseren om 12 tot 18
maanden voor het einde van het contract een contract renewal plan te maken. Dan is er nog voldoende tijd om het plan
ten uitvoer te brengen en iets te veranderen.
Net zoals bij het Account Plan Canvas, is het doel van dit contract renewal plan om accountmanagers te helpen de leiding
te nemen in de samenwerking met de klant. Het helpt ze om
boven het operationele niveau uit te stijgen, hun account te
overzien, passende doelen te stellen en manieren te vinden
om deze doelen te realiseren.
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Hierna zullen we ieder onderdeel van het Contract Renewal
Canvas bespreken, inclusief suggesties voor manieren waarop
je de vragen op het canvas kunt beantwoorden.
Als voorbeeld kiezen we in dit hoofdstuk een renewal plan van
een leverancier van ‘document solutions’ dat een meerjarig
contract met de Universiteit van Leiden heeft voor het leveren
van copy- en reproservices (zie het einde van dit hoofdstuk
voor het volledige voorbeeld-canvas).
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Most important actions to get in
The best position to renew the
contract.

Action plan

Contract Renewal Canvas by The Service Value Company is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Proposition of competitors and/or substitute solutions the client might value and consider.

Decisive Renewal Milestone.

DRM

How do we optimize our
competitive position?

Competition Strategy

Financial, length of contract,
scope of services, other.

Our renewal objectives

Competing solutions

What solution/expertise will be most
valued to realize what goal?

Value Proposition to
renew the contract

Are we delivering the value our clients expect?

KPI’s and other client
expectations.

Value expected

3 to 5 key people in deciding on
the next contract.

Key decision makers

Client’s perception of our performance

Do we need to change our value
proposition?

Relevance of the
contracted proposition

Contract Renewal Canvas

Relevance of the contracted proposition
Do we need to change our value proposition?
Het Contract Renewal Canvas
begint met een bijzonder belangrijke vraag. Het antwoord
lijkt misschien voor de hand te
liggen, maar het blijkt een vraag
die snel verkeerd begrepen of
te snel beantwoord wordt.
Het gaat er hier namelijk om
wat de klant vindt. Vinden zij
wat wij voor ze doen nog even
waardevol als toen het huidige
contract werd afgesloten?
Deze vraag is met name zo belangrijk omdat je met het antwoord mede aangeeft of je je
waardepropositie moet aanpassen, of dat dit niet nodig is voor
contractverlenging of verbetering.
Hier moet je op letten bij het
beantwoorden van deze vraag:
Perspectief: Een leverancier ziet
van zichzelf welke (extra) mogelijkheden hij nog heeft die waardevol zouden kunnen zijn voor
de klant. Een klant heeft die
kennis meestal niet.
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Een klant beschouwt dat wat je
nu doet als min of meer het
beste wat je kunt. Want als je beter zou kunnen, dan had je dat
toch zeker wel gedaan? En op basis hiervan beoordeelt een klant
of dat ook is wat zij nodig hebben
voor de toekomst.

Een kwestie van perspectief

Beoordeling: Een andere reden waarom deze vraag soms te
makkelijk wordt beantwoord, is dat leveranciers zichzelf vooral
beoordelen op wat ze voor de klant bereikt hebben. Prestaties
uit het verleden zijn voor de klant echter niet zo relevant. Voor
een nieuw contract zal de klant zich afvragen wat zij in de toekomst nodig hebben.
Dit is de reden dat klanttevredenheidcijfers maar voor een
deel corresponderen met cijfers over klantbehoud. Tevredenheid zegt wat over het verleden en heden, over hoe de klant
denkt over wat je voor hem gedaan hebt. Contractvernieuwing
gaat echter over de toekomst en wat de klant denkt dat hij
daarvoor nodig heeft.
Daarom is de eerste vraag op het canvas: “Hoe relevant is de
propositie waarvoor je destijds gecontracteerd bent nog voor
de klant?”.
In dit vak deel je de uitkomst van jouw denkproces over die
vraag.
Het is de klant die beslist om een contract al dan niet te verlengen. Zelfs als de operationele prestaties goed zijn, is het
voor contractverlenging belangrijk om je af te vragen "Hoe
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denkt onze klant dat we het doen?". Dat gaat dus niet over feiten, maar over meningen.
In een meerjarig contract kunnen de prioriteiten van de klant
zijn veranderd. Met andere woorden: al doe je nog steeds hetzelfde met evenveel energie en kwaliteit, het kan zijn dat dit
gewoonweg niet meer zo belangrijk voor ze is. Bij beantwoording van deze vraag is het van belang dat je kijkt naar het gedrag van de beslissers over dit contract. Dat zijn vaak de meest
betrouwbare indicatoren.
Je kunt er zeker van zijn dat je dienstverlening minder relevant
voor je klant is geworden als meerdere van de onderstaande
indicatoren aanwezig zijn:
• De afgesproken prestaties waar jullie zo hard voor werken, worden door de klant meer en meer als normaal
en eenvoudig beschouwd
• De klant vraagt je om innovatief te zijn
• De klant wil dat je een meer proactieve partner bent
• De klant is op zoek naar aanvullende oplossingen om
hogere resultaten te behalen
• De klant wil naar de kosten kijken
• De klant maakt zich zorgen over de prijs
• De mate van persoonlijke betrokkenheid van de beslissers in de samenwerking neemt af
• Beslissers willen niet meer op de hoogte gehouden
worden over de vooruitgang die er wordt geboekt (en
stellen hier geen kritische vragen meer over)
• De beslissers zijn minder geïnteresseerd om je te ontmoeten
• Vergaderingen worden geannuleerd of uitgesteld
• Er wordt minder gesproken over een langdurig partnerschap
• De klant ontmoet je concurrenten.
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Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
•

•

Als je de samenwerking met je klant langs deze meetlat
legt, hoe sta je er dan voor? Vertoont je klant gedrag
dat juist wijst op voortzetting? Hebben de beslissers
nog steeds grote belangstelling voor wat wij voor hen
doen? Vinden ze onze diensten nog steeds van grote
waarde voor hun toekomst?
Of zijn er tekenen zoals hierboven vermeld? Signalen
die erop duiden dat je beter nu kunt beginnen met werken aan je waardepropositie om later het contract te
kunnen verlengen en verbeteren.
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Key decision makers
The 3 to 5 key people in deciding on the next contract
Het beslissingsproces bij een klant is niet altijd even doorzichtig. Uiteraard zijn er de ‘usual suspects’ qua functie, maar hoe
de verhoudingen zijn en wie er werkelijk beslissen, verschilt
per organisatie. Dit zal je actief moeten ontdekken.
Om te weten WELKE waarde de klant in de samenwerking
zoekt, moet je eerst weten WIE de waarde definieert.
Een belangrijk advies hier is om zeer kritisch te zijn in wie je
hier noemt. Dit canvas gaat over de grotere doelen in de samenwerking, niet over het oplossen van operationele issues
(hoe belangrijk soms ook). Vaak zijn het maar drie tot vijf mensen die echt beslissend zijn in de samenwerking. Deze mensen
zoeken we hier.
Stel jezelf de vraag: “Wie zitten er om de tafel bij de klant als
ze een beslissing nemen over de samenwerking met ons? En
wie zullen ze daarbij om input vragen?”.
Pas op dat je er niet te gemakkelijk van uitgaat dat de beslissers
dezelfde mensen zullen zijn als bij het sluiten van het huidige
contract. Dat is lang niet altijd het geval.
Er zijn meerdere redenen waarom dit zou kunnen veranderen:
• Mensen kunnen zijn vertrokken
• Mensen kunnen een andere rol hebben geaccepteerd
• De specifieke taak kan zijn overgenomen door een andere afdeling/bedrijfslijn, locatie, enz.
• Omdat het gemakkelijker is om een contract te verlengen dan om een eerste contract te tekenen, kunnen hogere leidinggevenden deze taak aan anderen hebben
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•

gedelegeerd. Misschien speelt de inkoopafdeling een
grotere rol
De prioriteiten in het bedrijf kunnen zijn veranderd,
waardoor andere belanghebbenden in het spel komen.

Voordat je naar het volgende blok op het canvas kunt gaan, is
het belangrijk om te weten wie de uiteindelijke beslissing
neemt om het volgende contract te tekenen en wie een adviserende rol heeft. Dit is een essentieel onderdeel van de opbouw van je contract renewal plan.
Hier zijn enkele overwegingen bij het identificeren van de belangrijkste beslissers:
• Denk aan alle relevante stakeholdergroepen. Dit zal per
branche verschillen, maar voorbeelden zijn: C-suite/ Financiën/ Bedrijfsvoering/ HRM/ Logistiek/ IT/ Juridisch/ Externe adviseurs
• Meestal zijn er tussen de 3 en 5 stakeholders betrokken
bij de echte besluitvorming. Weet je wie deze mensen
zijn bij jouw klant? En wie is beslisser en wie beïnvloeder?
Je kunt meerdere pagina’s volschrijven met een stakeholdersanalyse. Soms is dat zinvol. Je werkt dan met een onderliggend
document. Met een bijlage bij het canvas.
Het Contract Renewal Canvas zelf is bedoeld voor de conclusie
en belangrijkste informatie. Voor de meeste organisaties is de
volgende informatie voldoende:
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Naam – functie – Rol (Beïnvloeder/Beslisser). Je hoeft hier dus
geen uitgebreide uitleg te geven, maar alleen je conclusie.
Wel is dat mogelijk gespreksstof tussen manager en accountmanager bij bespreking
van het contract-vernieuwingsplan.
Als je nog iets verder wilt gaan
in je analyse van deze groep
mensen, dan zouden we je nog kunnen aanbevelen om de stakeholders op volgorde van invloed te zetten of om iets over de
rol in beslissingen te vermelden. Maar het is zinvol dit ook beperkt te houden.
Uiteraard is het tevens zinvol om belangrijke aanvullende zaken op te nemen die spelen bij een contactpersoon. Bijvoorbeeld dat iemand over niet al te lange tijd met pensioen zal
gaan of de organisatie wil verlaten. Dan kun je alvast nadenken
en acties benoemen om het wegvallen van deze contactpersoon op te kunnen vangen.
In enkele branches en bij sommige klanten is een meer uitgebreide stakeholder analyse wenselijk. Bijvoorbeeld bij zeer
complexe klantorganisaties met veel stakeholders en/of wanneer je de individuele relaties tussen het accountteam en de
contactpersonen van de klant in kaart wilt brengen. Werk in
dat geval met een bijlage bij het canvas. Neem contact met ons
op als je hier een voorbeeld van wilt ontvangen.

66

Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
Ook in de dialoog tussen manager en accountmanager zijn dit
typische vragen die veel zullen voorkomen. Ze helpen je zaken
scherper te krijgen en keuzes te maken. Ze belichten soms ook
andere mogelijkheden.
• Ik zie niemand van <stakeholdergroep>, hoe werkt dat
hier?
• Waaruit blijkt dat <naam> de belangrijkste beslisser is
over ons contract?
• Kun je toelichten waarom je meerdere mensen als beslisser beoordeelt?
• Hoe belangrijk is het dat we <naam> minder kritisch
over ons maken en hoe ga je dat doen?
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Value Expected
KPI’s and other expectations.
Verwachtingen verschillen niet
alleen per klant, ze veranderen
ook in de loop der tijd. En daarnaast verschillen ze ook nog
eens per persoon.
Klanten verwachten veel meer
dan in het contract staat. In een
contract worden alleen zaken
vastgelegd die naar verwachting de gehele contractperiode
belangrijk zullen zijn. Vaak betreft dit alleen de ‘basics’ en
makkelijk in getallen uit te
drukken zaken zoals KPI’s.
Omdat diensten vaak minder goed te omschrijven zijn als producten, is de waarde die een klant zoekt in de samenwerking
slechts voor een klein deel vastgelegd in een overeenkomst.
De andere verwachtingen worden vaak verbaal gedeeld.
Denk daarom niet dat een goede performance op de contractueel afgesproken zaken voldoende of het belangrijkst is. Jij bepaalt niet wat waardevol is, dat doet de klant. En specifiek in
de dienstverlening is (alleen) doen wat gecontracteerd is veel
te weinig. De andere verwachtingen worden dan onvoldoende
gerealiseerd en dat is, in veel gevallen, een reden om jullie te
ontslaan.
In de dienstverlening verwacht een klant dat je gedurende het
hele contract je aanpast aan zijn veranderende behoeften.
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Deze behoeften zullen worden uitgedrukt door middel van verwachtingen. Niet gerealiseerde verwachtingen worden klachten.
Als je op dit moment niet zeker bent van deze verwachtingen,
vraag het dan na:
• Wat verwacht u dat we zullen bereiken in de toekomst?
• Hoe gaat u de voortgang van deze verwachtingen meten?
Vaak zie je dat de antwoorden in dit gedeelte van het canvas
aansluiten op het vak over ‘Relevance of the contracted proposition’. Als de klant de waardepropositie uit het begin van
het contract niet meer zo relevant vindt, dan zie je in dit vak
ook duidelijk andere verwachtingen terug. En omgekeerd natuurlijk.
Het belang van verwachtingen is overigens net zo groot (of groter) in samenwerkingen zonder contract of zonder vastgelegde
KPI’s.
Dus wat schrijf je in dit vak op het canvas?
De afgesproken KPI’s zijn het makkelijkst, schrijf deze gewoon
op.
Maar de verwachtingen zijn moeilijker. Beschrijf hier alleen zaken waarvan je zeker weet dat ze actueel en belangrijk zijn
voor de klant. Dus dingen die door de klant letterlijk zijn besproken. Het is ook van belang wie de verwachting heeft uitgesproken. Voor het accountplan zijn alleen de verwachtingen
van de key decision makers van belang. En deze moeten ook
nog actueel zijn.
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Let op dat je niet met aannames of oude verwachtingen werkt.
Het is dus goed om verwachtingen periodiek en expliciet te bespreken met je belangrijkste contacten.
Een ander belangrijk advies is om samen met de klant verwachtingen concreet te maken. Als verwachtingen te algemeen zijn geformuleerd, ben je snel geneigd om te denken dat
je er wel aan voldoet. Neem bijvoorbeeld de veel voorkomende verwachting van de klant dat zijn leverancier zich als
een partner gedraagt. Er zijn weinig accountmanagers in de
wereld die niet vinden dat zij ‘een partner zijn voor de klant’.
Maar als je dat aan diezelfde klant vraagt, krijg je vaak genoeg
andere antwoorden. Dan blijkt altijd dat er heel verschillende
opvattingen leven over wat het betekent om een partner te
zijn.
Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
• Wanneer heeft de klant dat gezegd of geschreven?
• Wat wordt specifiek bedoeld met deze verwachting?
• Van wie weten we de verwachtingen niet goed genoeg?
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Client perception of our performance
Are we delivering the value the client expects?
De huidige waardeperceptie van je klanten is de basis voor hun
beslissingen over de toekomst. Of dit nu in jouw voordeel is of
niet.

In het vak ‘Value expected’ heb je bepaald wat op dit moment
en in de nabije toekomst van waarde is voor deze klant (contract KPI's en andere verwachtingen). Op basis hiervan beschrijf je de waardeperceptie: Hoe denkt jouw klant over hoe
goed je het doet op deze gebieden?
Het is belangrijk dat je onderscheid maakt tussen jouw eigen
prestatiebeoordeling en hoe de klant het ziet, dit kan zeker afwijken. Aannames hierover kunnen grote gevolgen hebben.
Vraag jezelf af: 'Leveren we de waarde die de klant verwacht?'
en ‘Vindt de klant dat ook?’. Geef ook aan welke onderbouwing je ervoor hebt.
Deze analyse is belangrijk voor het invullen van het volgende
vak: ‘Value proposition to renew the contract’.
Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
Juist bij dit element van het accountplan kun je flink profiteren
van het bespreken hiervan met een manager of collega. Dit kan
helpen om aannames of een te gekleurde kijk op de klantperceptie te vermijden.
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Wanneer en met wie heb je deze zaken besproken?
Welke concrete aanwijzingen heb je hiervoor?
Heb je alle punten besproken?
Staat het ook op papier?
Indien je de resultaten vanuit een tevredenheidsonderzoek/NPS weergeeft; komen deze scores van de Key
decision makers?
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Value proposition to renew the contract
What solution/expertise will be most valued to realize what
goal?
Als je het eerste gedeelte van het Canvas (vak 1 t/m 4) hebt
ingevuld, dan heb je goed zicht op de huidige situatie:
• De relevantie van je huidige propositie (hoe belangrijk
het voor je klant nog is wat je momenteel doet)
• De huidige waardeperceptie van je klant
• Wie er beslist over het volgende contract
• Welke verwachtingen deze beslissers hebben naar de
toekomst
Wat is je conclusie over waar je staat? Als je gewoon hetzelfde
blijft doen, gaat de klant dan absoluut het contract met jullie
verlengen? Zal de klant nog steeds dezelfde voorwaarden accepteren? Of ben je daar nog niet zo zeker van en denk je dat
de klant wel eens kan gaan aanbesteden, waardoor je in zware
concurrentie komt?
En wat als je de contractvoorwaarden niet hetzelfde wilt houden, maar verbeteren? Is de waarde die de klant op dit moment ervaart zo hoog dat je zonder extra tegenprestatie andere voorwaarden kunt bedingen (bijvoorbeeld een hogere
marge, langer contract of gunstiger betalingstermijn)?
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Als het antwoord op bovenstaande vragen niet volmondig
‘ja’ is, dan is het tijd om te gaan
werken aan een voorstel dat
hen zal overtuigen om het contract te verlengen en misschien zelfs te verbeteren voor
jou. In dit vak beschrijf je dat
voorstel op hoofdlijnen.
Niet alles wat je zou kunnen
voorstellen is natuurlijk relevant voor deze ene specifieke
klant. Je denken begint dus bij
wat voor deze klant relevant is,
de bedrijfsvraagstukken (doelen en problemen) waar deze
klant zich in de komende contractperiode op zal richten.
Uiteraard gaat het hier alleen
om de vraagstukken waaraan
jij een bijdrage kunt en wilt leveren. Maak geen opsomming
van alles wat zou kunnen. Beschrijf alleen jouw uiteindelijke
keuze.
Daarbij beschrijf je hoe je deze klant hierbij gaat helpen. Welke
expertise en oplossingen wil je aanbieden?
Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
• Hoe biedt deze waardepropositie mogelijkheden om
het contract te verlengen of te verbeteren?
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Is dit niet te veel of te weinig?
Hoe weet je dat de klant dit waardevol vindt?
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Our renewal objectives
Financial, length of contract, scope of services, other
Het aflopen van een contract is niet alleen maar een risico.
Uiteraard zijn er situaties waarin verlenging van het contract
het hoogst haalbare is, soms zelfs alleen met een verslechtering van de voorwaarden. Maar dit is lang niet altijd het geval.
Het aflopen van een contract is vaak ook een enorme commerciële kans. Je bent mogelijk juist op dat moment in staat dingen
te veranderen in de overeenkomst die hierna weer voor jaren
vastliggen. Maar het is vooral een kans als je positie echt stevig
is, als de klant erg veel waarde van de samenwerking ervaart.
Dat is natuurlijk ook een reden dat dit canvas voor een groot
deel de focus legt op ‘waarde voor de klant’.
Hoe belangrijker het voor de klant is om jullie als partner te
behouden, des te steviger is je onderhandelingspositie.
Een contract vernieuwingsplan maak je onder meer om de
commerciële kansen te benutten bij het aflopen van een contract. Als je op tijd begint met contractvernieuwing, dan ben je
in staat te begrijpen hoe stevig je positie is en heb je tijd om
deze verder te verbeteren.
Tijdig zekerheid hebben over je positie is belangrijk. Wie kent
niet de situatie dat de prijs maar laag wordt gehouden, omdat
er onvoldoende zekerheid is dat de klant een verhoging zou
accepteren? Als je met te weinig zekerheid de onderhandeling
in gaat, laat je altijd kansen liggen.
Je bent al erg goed op weg met vernieuwing van contracten als
je simpelweg op tijd begint. Je wordt nog beter als je standaard
niet alleen verlenging als doelstelling overweegt, maar iedere
keer bewust een aantal mogelijke doelen afweegt zoals:
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Prijs-/ margeverhoging
De lengte van de contractperiode
Share of wallet
Voorwaarden die uw kosten verlagen
Omstandigheden die de stress voor uw organisatie verlagen
Toegang tot bepaalde gegevens
Het geven van referenties
Afspraken die uw positie versterken
Aanvaarding van de klant van bepaalde uitstapdrempels
Aanvaarding van de klant van bepaalde juridische clausules in het contract
Jaarlijkse indexering van de prijzen
Etc.

In dit deel van het canvas benoem je welke doelen je denkt
te kunnen realiseren bij vernieuwing van het contract.
Deze doelen moeten natuurlijk in balans zijn met de waardebeleving van de klant en de
waardepropositie zoals je
beide hiervoor op het canvas
hebt beschreven.
Waarde en prijs zijn twee kanten van dezelfde medaille. Wanneer je propositie een reële (extra) waarde heeft voor de klant,
kan een contract worden verlengd tegen betere voorwaarden.
Maak van je doelstellingen geen verlanglijstje. Bekijk na het invullen van het canvas je voorstel in zijn geheel en denk na of je
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doelstelling realistisch is gezien jouw waardepropositie, de alternatieven die de klant heeft en je concurrentiestrategie.
Het niet realiseren van deze doelstellingen moet worden ervaren als een gemiste kans. Wanneer het verbeteren van de contractvoorwaarden erg belangrijk is, moet het canvas duidelijk
weergeven hoe dit kan en zal worden bereikt. Klanten zijn bereid in te stemmen met veel voorwaarden, zolang de totale
deal in hun ogen maar positief is.
Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
• Waarom denk je dat deze doelstelling realistisch en
haalbaar is?
• Is dit het maximaal haalbare? Waarom?
• Waarom zou de klant hiermee instemmen?
• Waarom kies je niet voor <iets anders wat jou als vragensteller logisch lijkt in deze situatie>?
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Competition strategy
How do we optimize our competitive position?
Ook al voelt dat niet altijd zo, als huidige partner heb je in principe een voorsprong op jouw concurrenten. Je hebt betere
toegang tot mensen en tot meer informatie. Die kennis kun je
gebruiken om een retentiestrategie te ontwikkelen.
Wanneer je tijdig met het vernieuwen van een contract begint,
zijn er meestal nog verschillende strategieën mogelijk om met
de concurrentie om te gaan. Wat de beste strategie is, is afhankelijk van de situatie.
Een basisstrategie is het wachten op het nieuwe RFP (request for proposal). Deze strategie is niet altijd het gevolg
van een bewuste keuze, maar
dit kan de beste strategie zijn
als je zeker weet dat je zult
winnen. In veel gevallen zal dit
echter leiden tot prijsdaling
door concurrentie.
Als je als organisatie graag wilt dat bepaalde strategieën vaker
worden overwogen, is aan te bevelen om deze uit te werken
in een ‘playbook’ en deze via training beschikbaar te stellen
aan alle accountmanagers. Een playbook is een toelichting op
hoe te handelen in een bepaalde situatie. Zo weet je zeker dat
ze over voldoende kennis beschikken en een juiste overweging
kunnen maken. We zien in de praktijk dat ondersteuning op
deze wijze erg effectief is.

79

Hieronder beschrijven we in het kort enkele algemene strategieën om te overwegen.
Onderhands/vroegtijdig vernieuwen
Een veelgebruikte strategie is vroegtijdige vernieuwing: Je
doet je klant een aanbieding om het contract te verlengen
voordat deze begint met de voorbereiding op de her-aanbesteding.
Vaak heeft de klant geen zin in een aanbesteding en zal graag
ingaan op je voorstel als deze geen grote veranderingen bevat.
In sommige branches is het echter nodig om er iets tegenover
te stellen om de klant van een aanbesteding te weerhouden.
Dit kan een korting zijn of een ander voordeel. Hoe werkt dat
in jouw branche?
RFP beïnvloeden
In gevallen waarin je het contract niet onderhands kunt verlengen, kan de beste strategie zijn om te proberen de inhoud van
de offerteaanvraag (Request for Proposal of RFP) te beïnvloeden.
Als het je lukt om jouw klant te overtuigen om zaken op te nemen die in jouw voordeel zijn, ben je duidelijk in een betere
positie dan je concurrentie. Zelfs wanneer je de inhoud niet
kunt beïnvloeden, kan het een voordeel zijn als je al vroegtijdig
weet wat er in de RFP komt te staan en hoe je dit moet interpreteren. Je hebt dan langer de tijd om over je antwoord na te
denken en/of extra informatie te verzamelen om een beter
passende reactie te kunnen geven.
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Lock-in/ uitstapdrempel
Wanneer je het vernieuwingsproces vroeg start, kun je overwegen om te investeren in een uitstapdrempel voor de klant.
Dit is waarschijnlijk het meest van toepassing bij contracten
met een hoge marge of bij klanten van strategisch belang.
Veel voorkomende lock-ins zijn financieel van aard. Bijvoorbeeld; jullie zijn eigenaar van apparatuur of systemen die de
klant nodig heeft in zijn operatie. De financiële kosten om deze
over te nemen of zelf aan te schaffen vormen dan een extra
drempel om over te stappen naar een andere leverancier.
Reciprociteit
Alhoewel het niet altijd mogelijk is, is het opbouwen van een
wederzijdse klantrelatie een bekende strategie voor een langdurig partnerschap. Als jullie naast leverancier ook klant zijn,
dan geeft dat een extra reden om jullie als leverancier te behouden. Zorg er wel voor dat je zeker weet dat de beslissers
van jouw klant gevoelig zijn voor het verlies van jullie als klant.
Dat is niet altijd het geval en dan werkt deze strategie niet.
Relaties
Loyaliteit betekent trouw blijven aan een vriendschap of steun
voor iemand of iets. Goede persoonlijke relaties zijn belangrijk
in veel sectoren. Hoewel loyaliteit vaak maar een kleine bijdrage levert aan het behouden of verbeteren van grote contracten, is het de moeite waard om te overdenken als (onderdeel van een) concurrentiestrategie.
Goede relaties bouw je op door elkaar regelmatig te zien en
waar je kunt de ander te helpen met dingen die persoonlijk van
waarde zijn voor die persoon.
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Overstemmen
De strategie van overstemmen is gericht op het betrekken van
andere personen met meer macht, die een beslissing kunnen
forceren. Voorbeeld: probeer de operationeel directeur voor
jouw propositie te winnen om de dominante positie van de inkoper te overstemmen.
Soms is het tactisch handig dat je daarvoor een collega inschakelt van jouw organisatie, zodat je zelf de relaties met de normale beslissers kunt onderhouden.
Alliantie
Wanneer je positie als (enige) leverancier niet meer zo sterk is,
kun je overwegen om een alliantie aan te gaan met een concurrent die de klant ook niet volledig in zijn eentje kan bedienen. Dit is meestal niet de strategie die als eerste bij je op
komt, maar soms zou de klant hier wel erg bij gebaat zijn. Het
kan jouw beste kans zijn om (een deel van) het contract te behouden.
Vragen om jezelf en een collega uit te dagen:
• Waarom heb je voor deze strategie gekozen?
• Welke andere strategie/strategieën heb je overwogen?
Wat gaf de doorslag?
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DRM
Decisive Renewal Milestone
Een contract vernieuwingsplan is geen projectplan en een accountmanager is geen projectmanager. Het Contract Renewal
Canvas werkt dan ook niet met een gedetailleerd actieplan en
tientallen milestones.
Toch wil je op een bepaald moment kunnen beoordelen of je
plan werkt. En dit wil je op tijd weten, zodat je kunt bijsturen
indien nodig.
De Decisive Renewal Milestone helpt je om dit te doen. Dit is
één enkele mijlpaal die je definitief (decisive) zal vertellen of je
contract vernieuwingsplan gaat werken. Een mijlpaal is een
doel dat voor een bepaalde datum moet worden bereikt. Dus
in dit gedeelte van het canvas benoem je een doel en een datum.
Vaak volgt een DRM eenvoudig
uit de Competition strategy of
het doel dat je hebt gesteld,
maar soms vraagt het echt
even denkwerk om een goede
DRM te vinden. Het DRM moet
namelijk eenduidig zijn: eenvoudig te zien of deze is behaald of niet. En de DRM moet
een logische en noodzakelijke
stap zijn in het vernieuwingsplan. Het moet je echt inzicht geven of je plan succesvol is.
Bijvoorbeeld, als jouw vernieuwingsplan gaat over vroegtijdig
en onderhands verlengen van het contract, zou de mijlpaal
83

kunnen zijn: "Voor 1 mei gaat de belangrijkste beslisser akkoord met een vergadering waarin wij ons vernieuwingsvoorstel kunnen presenteren."
De DRM is een essentieel instrument in het overzien van je vernieuwingsinspanningen, zeker als je niet werkt met een gedetailleerd projectplan voor vernieuwing.
Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
• Gaat deze DRM leiden tot inzicht of jouw plan gaat werken of niet?
• Heb je na het DRM nog voldoende tijd om bij te sturen?
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Competing solutions
Proposition of competitors and/or substitute solutions your
client might value and consider.
In bijna alle gevallen heeft de klant naast jouw oplossing nog
alternatieve manieren om zijn probleem op te lossen/ doelen
te bereiken (zoals gedefinieerd in het kader over waardepropositie).
De meest voor de hand liggende alternatieven zijn de oplossingen die concurrenten te bieden hebben. Dit is vaak in algemene zin wel bekend. Op deze plek in het canvas benoem je
welke proposities van concurrenten door jouw klant serieus
zullen worden overwogen.
Maar klanten kijken voor oplossingen breder dan wat jouw directe concurrenten kunnen aanbieden. Ook substituut- of interne oplossingen kunnen door een klant worden overwogen.
Voor jou is het belangrijk om te weten welke oplossingen de
klant overweegt. Op basis hiervan kun je nadenken over jouw
propositie.
Bijvoorbeeld, Audi kan BMW als hun belangrijkste concurrent
zien. Maar ook Uber is te beschouwen als concurrent, omdat
Uber een alternatieve oplossing biedt voor hetzelfde probleem: van A naar B reizen op een flexibele, snelle en comfortabele manier.
Beschrijf in dit vak de alternatieven waarvan jij denkt dat deze
klant ze in overweging zal nemen (en dus jouw oplossing mee
zal vergelijken).
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Hierna kijk je naar jouw waardepropositie en overweeg je of
deze voor de klant aantrekkelijker is dan de alternatieven. Het
kan ertoe leiden dat je jouw voorstel heroverweegt of aanpast.

Vragen om jezelf of een collega uit te dagen:
• Zijn er alternatieve of interne oplossingen waar de
klant haar interesse in heeft aangegeven?
• Wat zijn de eventuele consequenties vanuit deze alternatieve oplossingen op het eerder door ons geformuleerde voorstel?
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Action plan
Most important actions to get in the best position to renew the
contract
Wat je in een actieplan moet opnemen spreekt meestal voor
zich. Toch moeten we hierbij
een aantal dingen overwegen.
Het gaat hier niet over een gedetailleerd actieplan zoals een projectmanager dat zou maken. Het
gaat over de belangrijkste acties
waarmee je jouw strategie in
werking zet. Over wat jij als accountmanager moet managen.
De input voor je actieplan vind je
door te kijken naar de conclusies
die je in de andere vakken hebt
gezet.
Een paar voorbeelden:
Als jouw vernieuwingsplan bijvoorbeeld gaat over het creëren
van een lock-in voor je klant, dan
heb je waarschijnlijk toestemming nodig voor een investering.
Het verkrijgen van die toestemming zou in je actieplan moeten
staan.
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Als je vernieuwingsplan sterk afhankelijk is van wat jij weet van
de inhoud van een volgende RFP, zou het verifiëren van je aannames met de key decision makers een belangrijke actie moeten zijn.
Wanneer het in jouw plan gaat om positief beïnvloeden van de
waardeperceptie van jouw diensten, dan moet je zeker enkele
acties opnemen over hoe je dit gaat doen.
Wat je plan ook inhoudt, dit is de plek op het canvas waar je
beschrijft hoe je het plan in beweging zet.
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What solution/expertise will be most
valued to realize what goal?

Value Proposition to
renew the contract
Most important actions to get in
The best position to renew the
contract.

Action plan

Proposition of competitors and/or substitute solutions the client might value and consider.

De universiteit is ook in gesprek met andere partijen voor de digitalisering. Dit zijn
automatiseerders niet uit de facilitaire hoek zoals wij. Wij hebben niet het imago van een
automatiseerder, maar juist wel als een partij met een partner-netwerk die de universiteit al
goed kent en services kan orkestreren en integreren.

De afdeling Inkoop ziet ons als een erg goede, maar dure leverancier. Ze vragen zich af of ze
niet beter een minder dure partij kunnen inschakelen aangezien het een probleemloze operatie
is die niet vraagt om een partij met allerlei extra’s.
De afdeling Facilities ziet ons als een prima partner voor facilitaire vraagstukken.

Contract Renewal Canvas by The Service Value Company is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Competing solutions

Are we delivering the value our clients expect?

Te bereiken 1 jaar voor datum einde
contract.

Akkoord hoofd Facilities op
aanbesteding copy- en reproservices
inclusief digitalisering.
Tevens akkoord op belangrijke rol
Facilities in de beslissing.

Decisive Renewal Milestone.

DRM

kunnen we uit de prijsconcurrentie
blijven.

A. Vernieuwen van het contract
• Presentatie geven aan hoofd
voor copy- repro zonder verlaging
Facilities over onze
van de marge.
mogelijkheden in digitalisering
B. Uitbreiden contract met digitale • Onderzoeken welke andere
oplossingen
stakeholders er zijn bij
beslissingen over digitalisering
• Workshops met Facilities
Competition Strategy
organiseren om te helpen een
How do we optimize our
competitive position?
duidelijke visie op digitalisering te
ontwikkelen voor de komende
Strategie: Overstemmen
vijf jaar
Zorgen dat Facilities beslist over het
•
Gesprek met Hoofd Facilities over
volgende contract en niet Inkoop.
inhoud volgende aanbesteding
Zorgen dat digitalisering een
(inclusief digitalisering of niet)
belangrijke rol speelt. Alleen dan

Financial, length of contract,
scope of services, other.

Our renewal objectives

Client’s perception of our performance

Karel van Woerekom – Inkoop
Facilitaire zaken – Beslisser

3 to 5 key people in deciding on
the next contract.

Key decision makers

De tevredenheid van studenten is
voor de universiteit van belang bij
het werven van nieuwe studenten.
Alicia Del Gracia –beleidsmedewerker Digitalisering van de studieomgeving
Facilities – Beïnvloeder
is daarin een belangrijk onderdeel.
Dit is een veel breder vraagstuk dan
Al in het eerste jaar zijn alle
Merel Wald – Hoofd FM – Beïnvloeder alleen copy- en reprodiensten op de
operationele problemen opgelost en
campus.
staan alle prestatie-indicatoren op
Sjaak Storm – CIO - Beïnvloeder
groen.
Propositie: digitalisering van de
communicatie naar studenten:
Sindsdien heeft het facilitair
Value expected
- Student Lifecycle Management
management zich steeds verder
KPI’s and other client
- Digitaal examineren
teruggetrokken uit de relatie en laat expectations.
- Digitale studiematerialen
deze meer over aan Inkoop. De
- Roostering en messaging
afdeling Inkoop is zeer prijs
- ‘Bring your own device’ op gehele
KPI’s:
georiënteerd en heeft hier vele
campus mogelijk
- Aantal klachten van studenten
vragen over gesteld gedurende de
- Single payment solution
over apparaten < 10 per maand
laatste drie jaar van het contract.
- Beschikbaarheid on-site service van
Onze propositie moet gebaseerd zijn
8am tot 8pm
De relevantie van onze initiële
op onze expertise en diensten op
- Responstijd 2e-lijns storingen < 24
propositie (goede processen om
gebied van digitalisering. Wij leiden
uur
operationele problemen te
de universiteit de 21e eeuw in en
voorkomen) is zeker afgenomen. Er Verwachtingen:
zorgen voor een maximaal positieve
worden al lang geen problemen
- Klantvriendelijkheid medewerkers impact op de studentenmeer ervaren en de klant is hier niet
tevredenheid.
op locatie verbeteren
meer op gefocust.
- ‘Bring your own device’ mogelijk
- Ontwikkelen remote service van
apparaten

Vier jaar geleden was de kwaliteit
van onze processen beslissend om
voor ons te kiezen. Betere processen
moesten de operationele problemen
van de vorige leverancier oplossen.

Do we need to change our value
proposition?

Relevance of the
contracted proposition

Contract Renewal Plan Universiteit Leiden

Hoofdstuk 7

Beginnen met Tactisch
Accountmanagement
Een start maken met tactisch accountmanagement is echt heel
eenvoudig. Organiseer een accountbespreking/workshop rond
één account op basis van het Account Plan Canvas of het Contract Renewal Canvas. Kies een leuke, moeilijke, grote of doorsnee klant, projecteer het canvas op de muur en loop met de
groep ieder vak op het canvas langs.
Naast plenaire discussies kun je de groep ook laten werken in
sub-groepjes of zelfs individueel door ‘geeltjes’ te laten plakken en daarna te bespreken. Je kunt ervoor kiezen om zelf erg
leidend te zijn in de workshop of juist de groep meer zelfstandig te laten werken. Alle werkvormen zijn waardevol en zullen
leiden tot een leerzame ervaring voor de groep en voor jou als
manager. Het is echt een aanrader.
Een dergelijke workshop kan meerdere doelen dienen:
• De groep laten kennismaken met het canvas als instrument voordat je het structureel gebruik gaat invoeren.
• Zelf het niveau van de deelnemers ervaren in de gesprekken.
• Ervaren welke discussies het canvas naar boven haalt
en welke blinde vlekken worden blootgelegd.
• De groep de waarde van de canvassen laten ervaren.
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Aandacht volgt aandacht
Helaas zal je team niet opeens structureel op tactisch niveau
werken na een eenmalige workshop of training. Zelfs niet als
je hen vraagt dit periodiek en structureel te blijven doen.
Waarschijnlijk zal er een begin mee worden gemaakt, maar
daarna zakt het weer snel weg.
Hier is een simpele verklaring voor: Aandacht volgt aandacht.
Iedereen doet voornamelijk die dingen waar de voor hen belangrijke personen aandacht en waardering voor hebben.
Waar jij als manager de meeste aandacht aan geeft, gaat ook
de aandacht van jouw mensen naar toe.
Tijdens de workshop en kort daarna is er aandacht van jou als
manager en van collega’s voor het werken met accountplannen. Zodra deze aandacht verslapt, worden de accountmanagers geheel automatisch weer de operatie ingetrokken omdat
klanten en interne collega’s aandacht vragen voor operationele zaken.
Als jij wilt dat ze periodiek ook op tactisch niveau werken (de
klant overzien, doelen stellen en plannen maken om deze te
realiseren), dan zal jij dit moeten organiseren.
Dat betekent niet dat het een dagtaak voor jou moet worden
om steeds achter iedereen aan te hollen. Nee, juist niet. Je
moet het organiseren. Je moet op andere manieren de aandacht op tactisch accountmanagement richten en ervoor zorgen dat jouw team zelfstandig leert werken en periodiek met
jou spart over hun voortgang. Jouw tijd kun je dan besteden
aan de uitkomsten, aan de plannen zelf en de competenties
van je team om goede plannen te maken.
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Training
Een belangrijk element om tactisch accountmanagement als
structurele werkwijze te kick-starten in een organisatie is training. Door een training ontstaat momentum. Een team spreekt
na een training dezelfde taal, heeft dezelfde visie, beschikt
over de juiste vaardigheden en zijn bekend met het proces. Er
zijn dan geen onderlinge verschillen meer van inzicht in hoe,
wanneer en waarom iets te doen. Daardoor komt er geen zand
in de raderen waardoor een implementatie afremt of stagneert.
Een training moet minimaal bevatten:
• Visie op accountmanagement (hoe werkt accountmanagement, wat vervolgens bepaalt wat er in een accountplan moet staan)
• Waarom tactisch accountmanagement, wat levert het
op?
• Alle procesafspraken in de eigen organisatie
• Het Account Plan Canvas en/of Contract Renewal Canvas leren gebruiken
• Leren door oefenen, toepassen en feedback in de training.
Borging
Aan het begin van dit boek hebben we al gezegd dat het vermogen om resultaten te realiseren altijd samenhangt met de
mate waarin het ‘hoe’ wordt georganiseerd. Met de organisatiegraad. Dat geldt ook hier.
Een training alleen is nooit voldoende. Totdat het werken met
accountplannen een gewoonte is geworden, zal je de aandacht
hiervoor moeten organiseren en de werkwijze moeten blijven
faciliteren.
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Ieder gedrag heeft motivatie, gelegenheid en aansporing nodig.
Hierbij willen we je zeker adviseren niet zelf alle aansporing op
je schouder te nemen als manager. De ervaring leert dat je hier
onvoldoende tijd voor (en zin in) hebt, waardoor het werken
met accountplannen onvoldoende van de grond komt. Ook
hier geldt; de organisatiegraad zal bepalend zijn voor het succes. Daar kan automatisering een belangrijke rol in spelen. Een
workflow proces zorgt ervoor dat iedereen op het juiste moment wordt aangespoord om een specifieke actie te ondernemen. Bijvoorbeeld starten met een accountplan.
Een CRM-systeem is niet standaard ingericht met signaalfuncties voor accountplannen, maar dit kan wel georganiseerd
worden. Een makkelijk alternatief is om de webapplicatie voor
accountplannen van Tenacity te gebruiken.
Deze webapplicatie heeft nog meer voordelen:
• Als manager krijg je bericht wanneer een accountplan
klaar of juist te laat is.
• De accountplannen kunnen in de applicatie worden gemaakt en opgeslagen. Hierdoor zijn accountplannen altijd vindbaar en toegankelijk, bijvoorbeeld tijdens een
accounts review.
• In de applicatie kunnen mensen online samenwerken
aan een accountplan.
• Iedere gebruiker (accountmanagers en leidinggevenden) heeft een eigen dashboard. Dit geeft overzicht en
grip.
• Er hoeft geen beroep te worden gedaan op de IT-organisatie om de webapplicatie te gaan gebruiken.
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Wanneer visie, proces en instrumenten op elkaar zijn afgestemd, zal Tactisch Accountmanagement echt beginnen te
werken. Jouw team komt regelmatig los van de operatie en
maakt plannen met impact. De leiding nemen in de samenwerking met klanten is een organisatie-competentie geworden.
Dit heb jij als manager georganiseerd.
Ter afsluiting
We wensen je toe dat je team leert werken op tactisch niveau
en dit jullie veel waarde zal brengen. Hoe mooi zou het zijn als
je team je keer op keer verrast met hun pro-activiteit en doordachte plannen? Dan zullen de resultaten een afspiegeling zijn
van deze competentie in je organisatie.
Succes!
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Leiden jouw accountmanagers de samenwerking met hun klanten of
reageren ze op wat er gebeurt? Waar werken ze aan en welke doelen
hebben ze gesteld bij jouw grote accounts?
Dit boek is geschreven voor managers die meer grip willen op hun accountmanagement-organisatie. Op wat er bij klanten gebeurt en op
hoe effectief deze belangrijkste bron van inkomsten wordt beheerd.
Accountmanagers worden vaak de operatie ingezogen, werken daarmee reactief en laten kansen liggen. In dit boek gaan we in op de logische oorzaak hiervan én hoe je dit structureel kunt veranderen. Van
operationeel- naar tactisch accountmanagement: Accountmanagers
overzien periodiek de mogelijkheden, stellen doelen en maken een
plan om deze te realiseren.
In dit boek worden het Account Plan Canvas en het Contract Renewal
Canvas in detail uitgelegd. Een waardevolle inleiding om deze moderne instrumenten succesvol te implementeren in je organisatie.

Over Tenacity
Marco Reijntjens en Martijn Rozendaal vormen de directie van
Tenacity Europa.
Samen met hun nationale en internationale collega’s helpen ze
dienstverlenende organisaties om
zich structureel beter te organiseren voor succesvolle samenwerking met klanten.
Dit zijn de belangrijkste samenwerkingen die je hebt.

www.account-management.com

