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Go4Diversity
Verhogen van de tewerkstellingsintenties van werkgevers
ten aanzien van personen met een arbeidsbeperking
Strategisch inzetten op werkgevers: de rol van accountmanagement

1. VERKOPEN: EEN DREMPEL VOOR ARBEIDSBEMIDDELAARS
In een arbeidsbemiddelingsorganisatie werken arbeidsconsulenten iedere dag aan de integratie van
werkzoekenden op de arbeidsmarkt. In een gespecialiseerde arbeidsbemiddelingsorganisatie gaat dat specifiek
over werkzoekenden met een afstand tot die arbeidsmarkt, zoals personen met een fysieke arbeidsbeperking,
anderstaligen of 55+’ers, etc. Arbeidsbemiddelaars streven telkens naar een goede match tussen
werkzoekende/cliënten en werkgever. De meeste arbeidsconsulenten zijn erg gedreven en competent in het
coachende aspect van de job, namelijk de begeleiding en ondersteuning van hun cliënten. Een even belangrijke
taak van arbeidsconsulenten betreft het jobhunting, het vinden van passende vacatures voor hun cliënten om een
goede match te realiseren. Het aannemen van een werkgeversperspectief, met aandacht voor de specifieke
behoeftes en uitdagingen van werkgevers, is daarbij cruciaal. Bij jobhunten is kennis van bedrijven en persoonlijke
contacten met werkgevers en hun netwerk, zoals werkgeversorganisaties, belangrijk. Echter, het aannemen van dit
nieuwe perspectief, namelijk dat van de werkgever, en het contacteren van werkgevers, is niet voor elke
arbeidsconsulent vanzelfsprekend, zo leert de praktijk. Een meer commerciële ingesteldheid, waarbij
arbeidsconsulenten de eigen organisatie en haar diensten verkopen, schrikt sommige arbeidsconsulenten af. Eén
van de belangrijkste drempels die professionele arbeidsbemiddelaars met technische kennis en ervaring mogelijks
dienen te overwinnen, is hun natuurlijke terughoudendheid om te ‘verkopen’.1
De laagdrempelige, interactieve e-course uit het ESF-project Go4Diversity, leert arbeidsconsulenten op interactieve
en speelse wijze hoe ze een werkgeversperspectief kunnen aannemen. Arbeidsconsulenten krijgen tips om
werkgevers te bereiken, te benaderen en te betrekken. Ze leren onder andere hoe ze een passende werkgever
selecteren voor hun cliënt, hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek, contact opnemen, een
arbeidsbeperking verwoorden, welke argumenten aan te halen en wanneer, luistertechnieken om behoeftes van
werkgevers te detecteren en hoe daarop te reageren, en tot slot, hoe een duurzaam netwerk van werkgevers uit te
bouwen en te onderhouden. Ervaring toont aan dat arbeidsconsulenten hun inspanningen vooral op kleine en
middelgrote ondernemingen (kmo’s) richten, waar ze relatief snel contact hebben met de bestuurder, HR-
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verantwoordelijke of een andere beslissingsnemer. Grote ondernemingen, die nochtans meer marge én vacatures
hebben om mensen met een arbeidsbeperking aan te werven, zijn moeilijker te benaderen, en vaak geraken
arbeidsconsulenten niet voorbij een HR-recruiter of het onthaal. Contacten leggen en onderhouden met grote
ondernemingen is dan ook een werk van lange adem, dat veel tijd, vaardigheden en expertise vergt. Doorgaans
hebben arbeidsconsulenten een hoge caseload waardoor er weinig gelegenheden zijn om een stevig
werkgeversnetwerk uit te bouwen. Een accountmanager2 kan die taak en functie op zich nemen en verder uitdiepen.
Wat die functie precies inhoudt en hoe een accountmanager ingebed kan worden binnen een gespecialiseerde
arbeidsbemiddelingsorganisatie, wordt hier verder onderzocht en beschreven. Dat gebeurt door andere
arbeidsbemiddelingsorganisaties, zowel nationale als internationale, te bevragen, de mening van
arbeidsconsulenten te raadplegen, het perspectief van hun coördinatoren mee in rekening te brengen, en
wetenschappelijke inzichten te integreren.

2. DOEL ACCOUNTMANAGEMENT
Een accountmanager kan in een arbeidsbemiddelingsorganisatie acties ondernemen en stroomlijnen om relaties
met werkgevers uit te breiden, te verdiepen en te verfijnen. Inzetten op accountmanagement bewerkstelligt
nauwere banden met intermediaire organisaties en sectorfondsen, zorgt verder voor een gedragen
werkgeversbeleid bij alle medewerkers en tot een betere afstemming tussen arbeidsconsulenten. Door strategisch
accountmanagement breidt ook de visvijver van stageplekken uit en bijgevolg de opportuniteiten om een goede
match en een snellere tewerkstelling van cliënten te realiseren.
Accountmanagement kan ook zorgen voor een kruisbestuiving tussen de verschillende interne diensten,
bijvoorbeeld tussen arbeidsconsulenten en de eigen HR-dienst, of voor een efficiënte doorverwijzing naar externe
partners. Zo kan beter ingespeeld worden op de noden van werkgevers. Accountmanagement is een
langetermijninvestering, want het vraagt doorgaans veel tijd, geduld en volharding vooraleer de vele inspanningen
leiden tot tastbare en concrete resultaten. Het takenpakket van een accountmanager wordt het best geïntegreerd
in de volledige werking van de arbeidsbemiddelingsorganisatie, en vraagt een juiste afstemming met alle collega’s.
Accountmanagement betekent inzetten op samenwerking om een gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk
inclusieve en duurzame tewerkstelling, met voordelen voor zowel cliënten als werkgevers.

3. TAKENPAKKET
Hoewel een duidelijke scheidingslijn niet te trekken is, wordt er soms, afhankelijk van de focus van de invulling van
het takenpakket, een onderscheid gemaakt tussen relatiemanagement (‘farming’) en accountmanagement
(‘hunting’).
Relatiemanagement, daarbij staat het onderhouden van bestaande relaties en contacten centraal. Werkgevers
worden niet enkel regelmatig gecontacteerd om te polsen naar de samenwerking met en voortgang van cliënten,
maar ook om te polsen naar nieuwe noden bij werkgevers. Attentieberichten en -acties zoals nieuwjaarswensen,
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relatiegeschenken etc., kunnen eveneens de banden met werkgevers versterken. Daar hoort ook het sturen van
gerichte informerende (nieuws)berichten bij, die bij voorkeur gedifferentieerd en dus relevant zijn voor bedrijf of
de organisatie. Het installeren van een directe lijn, een single point of contact (SPOC) of unieke contactpersoon voor
de werkgever, zorgt ervoor dat de samenwerking en communicatie met een werkgever efficiënter verlopen.
Accountmanagement, daarbij staat het leggen van nieuwe contacten en uitbreiden van relaties centraal.
Accountmanagement kent een bijkomende focus, namelijk het specifiek oog hebben voor kansen en het
binnenhalen van nieuwe opdrachten. Daarbij is het interessant om een strategie uit te werken en duidelijk te
definiëren op welke bedrijven en sectoren er dient ingezet te worden en met welk specifiek doel. Welk imago wil
de arbeidsbemiddelingsorganisatie zich aanmeten, zowel intern als extern? Het uitdenken van een
gemeenschappelijke taal en het construeren van een eigen verhaal is cruciaal, ook om visibiliteit en vertrouwen te
bevorderen.
Hoe nieuwe contacten en opdrachten gerealiseerd worden is eveneens een strategische keuze. Dat kan door de
organisatie en al haar diensten bekend te maken en actief te gaan voorstellen bij werkgevers, zoals bijvoorbeeld
GOB, gespecialiseerde jobcoaching, HR-dienstverlening, reïntegratiebegeleiding, etc. Ook indirect kan de
organisatie meer bekendheid en vertrouwen opbouwen. Zo zal een organisatie die deelneemt aan innovatieve
projecten, direct of indirect in contact komen met werkgevers en hun netwerk, en daardoor meer visibiliteit
genereren. Dat kan voor een accountmanager deuren openen en een opportuniteit creëren om met nieuwe
expertise naar buiten te treden, contacten te leggen en te netwerken. Maak expertise zichtbaar.
Prospectie van werkgevers kan op twee manieren: warme of koude prospectie. Via warme prospectie neemt de
accountmanager contact op met een bedrijf naar aanleiding van een kwalitatieve lead of een gedetecteerde
behoefte bij een werkgever, of naar aanleiding van een lead, bijvoorbeeld een bericht in de media, een ontmoeting
op een studiedag of netwerkevent, etc. Bij koude prospectie is er geen sprake van een directe aanleiding om een
werkgever te contacteren. Er wordt bij koude prospectie wel vooraf een inschatting gemaakt of samenwerken op
termijn zinvol kan zijn. Ook die vorm van prospectie kan leiden tot nieuwe contacten en tot de mogelijkheid om de
organisatie voor te stellen tijdens een persoonlijk gesprek. Een grondige kennis van de eigen organisatie en de
prospect is daarbij essentieel.
Andere taken die een accountmanager op zich kan nemen is een behoefteanalyse uitvoeren bij bedrijven, het
uitwerken van een portfolio, het uitwerken van overeenkomsten rond dienstverlening, interne samenwerking met
SPOC’s faciliteren, kwalitatieve leads bevorderen en het overdragen van bepaalde opdrachten naar interne
medewerkers. Een ruime kijk op netwerken en relaties hebben, die verder uit te bouwen en te verdiepen, kan ook
vruchten afwerpen. Nauwe contacten onderhouden met intermediaire organisaties, mutualiteiten, openbare centra
voor maatschappelijk welzijn (OCMW), sectorfondsen, externe partners, etc., kan indirect een positieve impact
hebben op de doelstellingen.
Takenpakket en vereiste kennis voor accountmanagement:
-

Analyse en inzicht in de werking van de eigen arbeidsbemiddelingsorganisatie.
Analyse en inzicht in de arbeidsmarkt, evoluties, instellingen, knelpuntberoepen, etc.
Analyse en inzicht in de noden van werkgevers, algemeen en bedrijfsspecifiek.
Analyse, in- en overzicht van de cliëntenpool in samenwerking met de arbeidsconsulenten.
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-

-

Werkgeversbenadering bij arbeidsconsulenten faciliteren: opleiden, ondersteunen, coachen van de
arbeidsconsulenten, vormen van een team, …
Het werkgeversnetwerk actief uitbreiden door zowel warme als koude prospectie.
Extra stageplaatsen creëren.
Opdrachten binnenhalen, waaronder de HR-dienstverlening (bijvoorbeeld: diversiteitsbeleid, welzijn,
motivatie, burn-out, veerkracht, absenteïsme, functioneringsgesprekken, etc.).
Strategie uitwerken (doelen scherpstellen, aanpak afstemmen, etc.).
De schakel vormen tussen arbeidsconsulenten en werkgevers. Door het intensief contact met
werkgevers heeft de accountmanager goed zicht op de werking van het bedrijf en mogelijke
opportuniteiten qua tewerkstelling, en speelt die door naar de arbeidsconsulenten. Samen met hun
kennis van cliënten wordt een match gerealiseerd.
Communicatie intern/extern stroomlijnen, uitwerken van een portfolio, folders, website, etc.
Actief netwerken met intermediaire organisaties, mutualiteiten, OCMW, … (toeleiding, outreachend
werken).
Actief netwerken met sectorfondsen, vormings- of loopbaanfondsen, vakbonden, etc.
Kennis en contacten uitbreiden om door te verwijzen naar externe partners wanneer de kennis niet
in huis is.

CRM: Customer Relations Management. Een extra uitdagende taak voor een accountmanager is het uitwerken van
een CRM-strategie en het implementeren en het gebruiken van aangepaste software. Bij het uitbouwen van een
netwerk van duurzame relaties hoort data, en die data is erg belangrijk. Werken in een
arbeidsbemiddelingsorganisatie is een complex samenspel van verschillende taken, diverse collega’s en diverse
expertises in functie van een grote diversiteit aan cliënten en hun specifieke behoeften. Extra aandacht verdienen
ook de werkgevers en hun diverse behoeften, om uiteindelijk een goede match met cliënten te realiseren en een
win-win-win situatie te creëren. De veelheid aan kennis en communicatie beheren in functie van dat doel, vereist
een aangepaste software en een slim, doorgedreven gebruik van die software. Een accountmanager kan betrokken
zijn bij het uitwerken van een CRM-strategie, bij de afweging tussen de kost van de input en de opbrengst van de
output, het opleiden van medewerkers, een handleiding vormgeven, etc. Aangezien vrijwel alle medewerkers van
de organisatie instaan voor de input in CRM, is het van cruciaal belang om collega’s te ondersteunen en blijvend
aan te moedigen tot het gebruik ervan. Bijkomende taken voor de accountmanager zijn het belang en de voordelen
van een consistent gebruik van CRM benadrukken, alsook concrete afspraken rond CRM-gebruik bepalen, en de
correcte toepassing ervan nagaan. Een rondvraag bij verschillende arbeidsbemiddelingsorganisaties leert dat het
belangrijk is, maar zeker geen eenvoudige opdracht is, om informatie in een organisatie op een efficiënte manier
te delen en zo acties op elkaar af te stemmen, zodat medewerkers vlot kunnen samenwerken. Het is belangrijk om
de eindgebruikers van het CRM-systeem regelmatig te bevragen, en waar mogelijk tegemoet te komen aan hun
noden en aanpassingen door te voeren. Enkele voorbeelden van software die gespecialiseerde
arbeidsbemiddelingsorganisaties aanwenden: Odoo (Open Source ERP en CRM-pakket) of Microsoft Dynamics.
Het takenpakket van een accountmanager bestaat dus uit verschillende activiteiten binnen de complexe context
van een arbeidsbemiddelingsorganisatie. Een accountmanager werkt nauw samen met alle medewerkers in de
organisatie en er ontstaat zo een werkgeversbenadering die vanuit de basis gevoed wordt. Arbeidsconsulenten
staan met beide voeten in de praktijk, en vanuit die ervaring kunnen ze werkgevers vaak goed advies verlenen en
4
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concrete oplossingen aanreiken op vlak van administratie, jobcoaching, aanpassingen op de werkvloer, jobcrafting
en jobcarving, alsook vanuit een bepaalde expertise accenten aanbrengen, etc. Voor bepaalde taken van een
accountmanager kan er met meerdere collega’s worden samengewerkt en kunnen taken ook door
arbeidsconsulenten (deels) opgenomen worden. Het inschakelen van een accountmanager heeft een grote
toegevoegde waarde omdat het overzicht wordt bewaard en relaties met werkgevers verder uitgediept en verfijnd
worden. Een accountmanager staat in voor het stroomlijnen van deze acties.

4. POSITIE VAN DE ACCOUNTMANAGER BINNEN EEN ARBEIDSBEMIDDELINGSORGANISATIE
De meeste professioneel dienstverlenende bedrijven zijn vertrouwd met de rol van accountmanagers. Toch blijkt
het structureren, formaliseren en integreren van de accountmanagementrol geen evidente opdracht. Vaak bestaan
er geen functiebeschrijvingen, geen standaardprocedures, geen belangrijke prestatie-indicatoren, geen
incentivesysteem, geen prestatiebeheersystemen of periodieke prestatie-evaluaties voor accountmanagers.
Bovendien bestaat er ambiguïteit in de verantwoordelijkheden van de accountmanagers3.
Hoe functioneert een accountmanager binnen een organisatie? Hoe verloopt de concrete samenwerking en
communicatie met arbeidsconsulenten en andere medewerkers (bijvoorbeeld arbeidsconsulenten, jobcoaches, HRconsulenten, etc.)? Hoe kan een betrouwbare uitwisseling van informatie tussen de verschillende partijen
plaatsvinden, ten voordele van werkgevers, de arbeidsconsulenten en hun cliënten? Onderstaande modellen zijn
voorbeelden uit de praktijk.

Model A: regionale speler met een specifieke focus op cliënten met gezondheidsproblemen
Model A bevat een ervaren accountmanager en verschillende teams van arbeidsconsulenten. De positie en rol van
de accountmanager in dit model zijn ondersteunend en coachend naar de arbeidsconsulenten, maar ook adviserend
vanuit een jarenlange ervaring met werkgevers. Werkgevers worden in dit model benaderd door alle
arbeidsconsulenten, maar elk team bevat een arbeidsconsulent met meer commerciële feeling. Die
arbeidsconsulent, de COMM+, ondersteunt de collega’s in het team op vlak van werkgeversbenadering.
In model A is elk team georganiseerd in functie van de unieke talenten van de arbeidsconsulenten, hun specifieke
takenpakket, en de regio waarin ze werken. Een team bestaat uit vier à zes arbeidsconsulenten. Elke consulent
voert alle kerntaken uit, namelijk jobcoaching, administratie, jobhunting, werkgevers contacteren, etc. Daarnaast
heeft elke consulent een expertrol, gebaseerd op talenten, vaardigheden en interesses. Elk team bevat bijgevolg
minstens één consulent met expertise in jobcoaching (COACH+), één met expertise in administratie (ADMIN+), één
in werkgeversbenadering (COMM+), en één consulent die als SPOC fungeert voor bedrijven waar meerdere cliënten
werken (SPOC+). De SPOC+ in een team is tevens verantwoordelijk voor relatiemanagement (‘farmer’). Tenslotte
heeft elk team ook minstens telkens één arbeidsconsulent met een inhoudelijke expertise in een welbepaalde
gezondheidsproblematiek (THEMA+) zoals bijvoorbeeld autisme, burn-out, kanker, etc.

3

Wright, G., Kayas, O., van Bon, H., & Pyatt, A. (2017, June). Relationship management: the characteristics of an effective account manager. In 5 th International Conference
on Contemporary Marketing Issues ICCMI June 21-23, 2017 Thessaloniki, Greece (p. 199).
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De samenwerking in kleinere teams stelt arbeidsconsulenten in staat om elkaar onderling te steunen, het
vermindert de kans op uitval en bevordert mutueel leren. Advies en opmerkingen van directe collega’s worden vaak
anders gepercipieerd en gemakkelijker aanvaard dan feedback van leidinggevenden. Een dergelijke samenwerking
met zelfsturing versterkt tenslotte het verantwoordelijkheidsgevoel van arbeidsconsulenten voor de directe
collega’s, en het eigen team.
Via teamoverschrijdende meetings op regelmatige basis, zorgen gespecialiseerde taskforces er verder voor dat een
bepaalde aanpak, taak, specialiteit, verder uitgediept wordt. Arbeidsconsulenten komen samen rond een gekozen
onderwerp, functie, taak, opdracht, etc. Zo komen de arbeidsconsulenten COMM+ uit de teams samen om de
strategie, uitdagingen, goede praktijken, etc. op vlak van werkgeversbenadering te bespreken en te verfijnen.
Eveneens biedt de ervaren accountmanager overkoepelende en individuele ondersteuning inzake
werkgeversbenadering aan de arbeidsconsulenten COMM+. Om bij te leren, kan bijvoorbeeld de ervaren
accountmanager een arbeidsconsulent COMM+ vergezellen tijdens een bedrijfsbezoek, extra begeleiding voorzien
tijdens een driegesprek of bij de overdacht van een opdracht.
De volgende figuur illustreert model A:
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Figuur 1. Model A visuele voorstelling.

In model A heeft elk team direct contact met intermediaire organisaties, zoals mutualiteiten en Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW ’s), ook in functie van specifieke cliënten. De interne communicatie en het
delen van informatie van werkgevers gaat via een CRM-systeem. Aangepaste software biedt bijvoorbeeld een
dagelijks overzicht van vacatures en zorgt ervoor dat alle medewerkers over nuttige informatie kunnen beschikken.
Model B: regionale speler met uitbreiding van HR-dienstverlening over heel Vlaanderen
Model B bevat een nauwe samenwerking tussen de arbeidsbemiddelingsorganisatie en een zusterorganisatie die
gespecialiseerd is in HR-dienstverlening en die over heel Vlaanderen actief is. Een ervaren accountmanager vanuit
die zusterorganisatie ondersteunt de arbeidsconsulenten die zelf in teams samenwerken. De positie en rol van de
accountmanager in dit model is ondersteunend en inspirerend voor de arbeidsconsulenten in het dagelijkse werk,
en de accountmanager leidt op vlak van werkgeversbenadering bepaalde teamleden ook op.
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In model B bestaat de gespecialiseerde arbeidsbemiddelingsorganisatie uit teams van vier tot zes
arbeidsconsulenten die regio-overschrijdend werken. Elk team heeft een teamverantwoordelijke (TEAM+), en
minstens één arbeidsconsulent per expertrol, met expertise in een specifiek thema in functie van de eigen
achtergrond en interesses van de arbeidsconsulent. Bepaalde arbeidsconsulenten hebben dan bijvoorbeeld een
expertrol en een verhoogde focus voor administratie en ondersteuningsmaatregelen (ADMIN+), andere voor job
hunting en werkgevers (COMM+) of taalcoaching (TAAL+). Nog andere arbeidsconsulenten nemen de coördinatie
van het team (TEAM+) op zich, terwijl andere collega’s kennis van bepaalde gezondheidsthema’s zoals burn-out of
autisme (THEMA+) hebben. Daarnaast fungeert in model B elke arbeidsconsulent als SPOC voor meerdere bedrijven,
wat een consistente communicatie en dienstverlening voor werkgevers garandeert. De SPOC fungeert eveneens als
‘farmer’ om relaties met werkgevers warm te houden, en om op de hoogte te blijven van veranderende behoeften
en daarop in te spelen.
In model B vraagt het werken in team eveneens aandacht voor het inbouwen van kwaliteitscriteria en een
procesmatige opvolging van de samenwerking, een taak die bijvoorbeeld kan opgenomen worden door de
teamverantwoordelijke (TEAM+). De teamverantwoordelijke zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat het team op een
transparante en duidelijke manier communiceert, dat informatie goed doorstroomt, dat vacatures gedeeld worden,
dat teamleden duidelijke instructies krijgen, etc. Een teamverantwoordelijke kan ook bijsturen en bemiddelen bij
interne spanningen in het team, bijvoorbeeld wanneer er druk ontstaat als een COMM+ een kandidaat naar de
werkvloer wil sturen om de werkgever van dienst te zijn, terwijl de begeleidende arbeidsconsulent van mening is
dat de kandidaat er nog niet klaar voor is.
De arbeidsconsulenten, en dan vooral de COMM+, hebben contact hebben met de lokale werkgevers in functie van
de dagelijkse werking en de concrete tewerkstelling van cliënten. De accountmanager van de zusterorganisatie
benadert actief grotere bedrijven, maar ook sectorfondsen en welzijnspartners, en coördineert grotere
samenwerkingsovereenkomsten. Diezelfde accountmanager ondersteunt eveneens de werking van de teams,
inspireert de arbeidsconsulenten in hun expertrol en leidt de commerciële teammedewerkers (COMM+) op. Tot slot,
kent model B nog een speciale rol voor een communicatie-expert. De communicatieverantwoordelijke geeft vorm
aan het imago en de beeldvorming van de organisatie, door succesverhalen van cliënten te promoten, expertise
van arbeidsconsulenten in de kijker te zetten en naar buiten te brengen, etc. Het uitbouwen van de interne en
externe communicatie levert indirecte contacten op om verdere samenwerkingen uit te bouwen. Een visuele
voorstelling van model B verduidelijkt de interne organisatie, zie figuur 2.
De informatiepool beheren, zowel van werkgevers en vacatures als van kandidaten, en de matching, gebeurt in
model B eveneens via een CRM-systeem. De uitwisseling van communicatie rond beschikbare profielen, en het
delen van vacatures en opportuniteiten vraagt veel coördinatie, een taak die deels opgevolgd wordt door de
teamverantwoordelijke. Om arbeidsconsulenten ertoe te bewegen de software optimaal te gebruiken, wordt in
model B de door hen ingevoerde data gebruikt om hun caseload mee te bepalen. De teamverantwoordelijke en het
team bepalen de interne werkverdeling.
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Figuur 2. Model B visuele voorstelling.

Model C: Vlaamse speler met regionale teams
In model C valt een team onder een bepaalde regio die wordt aangestuurd door een regiodirecteur. Een team
bestaat uit meerdere arbeidsconsulenten en een teamverantwoordelijke (TEAM+). In elke regio neemt minstens
één arbeidsconsulent de rol op van een regionale accountmanager, terwijl er regio-overschrijdend eveneens extra
Vlaamse accountmanagers actief zijn. De positie en rol van de Vlaamse accountmanager in dit model is HRdienstverlening, ondersteuning bieden naar de regionale accountmanagers en zorgen voor een gestroomlijnd
verhaal naar externe partners en werkgevers toe. Samen met een intern gestroomlijnd verhaal zorgt dat ervoor
dat alle medewerkers als ambassadeur fungeren naar de buitenwereld en naar elkaar. De regionale
accountmanagers op hun beurt ondersteunen hun collega arbeidsconsulenten in werkgeversbenadering in hun
eigen regio.
Werkgevers met grote contracten, grote bedrijven en bedrijven met meerdere vestigingen worden in dit model
benaderd door de Vlaamse accountmanagers. De regionale accountmanagers leggen zich vooral toe op werkgevers
in hun eigen regio en ze ondersteunen hun team in het zoeken naar vacatures en het vinden van heel specifieke of
moeilijk te vinden stageplekken. Ze delen ook hun expertise in werkgeversbenadering met hun teamleden, zoals
het voorstellen en verkopen van de organisatie en haar diensten. De regionale accountmanager legt actief
contacten met bedrijven, luistert naar hun noden en fungeert als initiële SPOC, volgt de leads op van collega’s,
breidt de databank van werkgevers uit, volgt het intern gebruik van het CRM-pakket op, en tot slot, leert collegaarbeidsconsulenten de kneepjes van het vak om succesvol te prospecteren. Aanknopingspunten (leads) om naar
werkgevers toe te stappen staan centraal in de benadering van werkgevers in model C, via screening,
mediaberichten, doorverwijzing, via lokale vestiging, tips, sectorfondsen, zowel top-down als bottom-up, etc. De
accountmanager kan de arbeidsconsulent ook vergezellen als die naar de werkgever gaat. Regelmatig worden
brainstormsessies rond stageplekken georganiseerd met alle arbeidsconsulenten. De accountmanager krijgt input
9
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van de beschikbare profielen krijgt via de arbeidsconsulenten (CV, capaciteitenprofiel, etc.), en gaat indien nodig
actief voor een cliënt een werkplek zoeken.
Om alle concrete acties te beheersen werkt ook de arbeidsbemiddelingsorganisatie in model C met een CRMpakket, met een luik cliëntenopvolging en een luik commerciële opvolging en werkgevers. Medewerkers krijgen
voor het gebruik van het CRM-pakket niet alleen een interne opleiding maar ook één-op-één intervisie, er is een
leidraad beschikbaar en er zijn ook inspirerende filmpjes voorhanden om medewerkers te motiveren het pakket
goed te gebruiken. Interessant zijn de vacatures die worden bewaard in het CRM-systeem en die automatisch
doorgestuurd worden naar de mailboxen van de arbeidsconsulenten. Een visuele voorstelling van model C
verduidelijkt de interne organisatie:

Figuur 3. Model C visuele voorstelling.
Model D: Lino Spiteri Foundation, Malta
Context: in Malta is inclusieve tewerkstelling wettelijk ingebed. In 2016 voerde de overheid een quota in, die
bedrijven met meer dan twintig werknemers verplicht om minstens 2% werknemers met een beperking tewerk te
stellen. Indien bedrijven die verplichting niet naleven betalen ze een bijdrage, met een maximum van jaarlijks
10.000 Euro per werkgever, desnoods via gerechtelijke stappen af te dwingen. De invoering van de quota verliep
niet zonder slag of stoot, maar het resulteerde wel in een belangrijke stijging van de tewerkstelling van mensen
met een beperking. In 2015 haalden 15% van de bedrijven de quota, terwijl in 2021 al 55% van de bedrijven dat
deden. In Malta bestaan er belangrijke financiële incentives voor de tewerkstelling van mensen met een
arbeidsbeperking. De Maltese overheid kent bovendien een systeem dat voordelig is voor werknemers met een
10
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arbeidsbeperking. Daarbij kunnen werknemers hun invaliditeitsuitkering behouden en erop terugvallen, mocht dat
nodig zijn. Dat is in niet alle landen zo.
De Lino Spiteri Foundation is ontstaan in 2015, bij het invoeren van de quota, met de opdracht de kloof te dichten
tussen individuen met een arbeidsbeperking en bedrijven, om zo inclusieve tewerkstellingskansen en inclusie an
sich te bevorderen. De organisatie ondersteunt individuen die streven naar werk, maar ook naar inclusie en meer
zelfstandigheid zodat zij hun volle potentieel kunnen bereiken. De Lino Spiteri Foundation begeleidt de meest
kwetsbaren, voornamelijk mensen met een mentale beperking, aangezien ze van mening zijn dat mensen met een
fysieke beperking voldoende zelfredzaam om zelf een job te vinden en te houden.
De Lino Spiteri Foundation kies bewust voor afgebakende en specifieke functies in de organisatie, die verschillende
vaardigheden, attitudes, communicatie en talenten vereisen:
- De Profiling & Guidance Executive screent de cliënten, specifiek op mogelijkheden en niet op beperkingen,
wijzen taken toe, stellen actieplannen op, geven opdrachten mee, en bekijken welke opleidingen en
trainingen er nodig zijn. Zo ontwikkelde de Lino Spiteri Foundation in-house opleidingen in het kader van
het ESF-project VASTE. Sheltered Employment Training is een éénjarige opleiding, taakgericht, hands-on,
etc. Een andere opleiding is HEADSTART, een traject van zes maanden, met een focus op sociale
vaardigheden, werkattitude, communicatie, soft skills, etc.
- De Corporate Relations Executive fungeert als professionele onderhandelaar bij de werkgevers.
- De jobcoach begeleidt cliënten een-op-een en in groep, begeleidt de transitie naar werk (bv. CV, mobiliteit,
etc.), volgt de objectieven en de vooruitgang van de cliënt op en koppelt regelmatig terug, heeft oog voor
jobcarving en jobcrafting en ondersteunt ook de werkgever en de collega’s op de werkvloer.
De Corporate Relations Executive vervult de rol van accountmanager en onderhoudt de contacten met de private
bedrijven, er zijn circa 1500 Maltese bedrijven waarvan de helft door de Corporate Relations Executives actief
worden opgevolgd. De Corporate Relations Executives ontvangen van de overheid maandelijks een lijst met
bedrijven die de quota niet halen, want de tewerkstelling in bedrijven fluctueert en dat heeft invloed op de te halen
quota. De Corporate Relations Executive vormt het aanspreekpunt voor de werkgever, analyseert de workflow in
de bedrijven, verleent HR-ondersteuning, begeleidt de werkgevers in het proces, en geeft advies rond jobcarving
en jobcrafting. De Lino Spiteri Foundation vertaalt zo een ‘statische’ vacature naar een concrete job en beschouwt
een job als levend en dynamisch, te creëren en aanpasbaar. Hierdoor creëert ze kansen en verhoogt ze de motivatie
en productiviteit, wat resulteert in een win-win situatie.
De matching tussen cliënt en werkgever gebeurt door de Corporate Relations Executive en de Profiling & Guidance
Executive, in nauw overleg. Ze communiceren dagelijks, registreren en delen vacatures en cliëntenprofielen, maken
shortlists van kandidaten, stellen die voor aan bedrijven, etc. Tegelijk worden werkgevers voldoende op de hoogte
gebracht van de beperkingen van de medewerkers, er is aandacht voor realistische verwachtingen en hoe
werkgevers cliënten kunnen ondersteunen en begrijpen.
De Lino Spiteri Foundation is succesvol door de focus heel sterk op de cliënt te leggen, die voortdurend gecoacht
wordt, maar ook door het toepassen van jobcarving (jobs creëren) en jobcrafting (jobs aanpassen aan het individu),
zowel bottom-up als top-down, in voortdurende dialoog met cliënten en werkgevers om een goede fit te realiseren.
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Er wordt samen met de cliënt en de werkgever onderhandeld over taken, relationele ondersteuning (bv. buddy),
cognitieve belasting, maar ook over tijd en ruimte, wat werkt goed en wat minder. Zo kan een medewerker
bijvoorbeeld baat hebben bij het nemen van voldoende pauze of glijdende uren, zodat de job haalbaar en vol te
houden blijft. De Lino Spiteri Foundation hecht ook belang aan een graduele introductie van de cliënt op de
werkplek, mits een grondige voorbereiding en opleiding, en begeleiding op de werkvloer zelf. Een grondige
voorbereiding en intensieve opvolging gedurende de eerste acht weken van tewerkstelling zijn volgens de Lino
Spiteri Foundation cruciaal om een duurzame tewerkstelling te creëren. Het behouden van een job vormt een
belangrijke key performance indicator (KPI) om hun inspanningen en resultaten te monitoren en bij te sturen waar
nodig.
De Corporate Relations Executive legt direct contacten met de beslissingsnemers in bedrijven. Om die
beslissingsnemers te bereiken, is een goede voorbereiding en een degelijke kennis van concrete bedrijven en
sectoren nodig. De Lino Spiteri Foundation merkt dat veel bedrijven niet weten waar te beginnen als het op
aanwerven aankomt van mensen met een beperking. Door haar jaren ervaring en doorgedreven aanpak biedt de
Lino Spiteri Foundation de nodige expertise, zowel concreet, financieel, wettelijk, organisatorisch, etc. en bouwt zo
vertrouwen op bij de bedrijven. De Lino Spiteri Foundation heeft oog voor de context, de bedrijfscultuur, de sector,
de specifieke noden van werkgevers en zittende medewerkers. Haar visie op werkgevers is dat werkgevers cruciale
spelers zijn in een inclusieve maatschappij en volop inzetten op goede relaties en goede praktijken zorgt ervoor
dat er voor iedereen voordelen zijn.

“Employers are key contributors to an inclusive society”
“Our aim is to provide ongoing support and maintain a relationship with all parties involved to

ensure that the experience is a fruitful one for both the employer and the employee.”
Een visuele voorstelling van model D verduidelijkt de interne organisatie:
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Figuur 4. Model D visuele voorstelling.

5. HET PROFIEL VAN EEN ACCOUNTMANAGER: COMPETENTIES EN TALENTEN
Er zijn competenties (i.e., combinaties van verworven kennis van zaken en vaardigheden) nodig om het takenpakket
van een accountmanager goed uit te voeren. Daarnaast kunnen bepaalde talenten (i.e., aangeboren vermogen om
iets goed kunnen) eveneens van belang zijn om die rol succesvol op te nemen. Opnieuw is het interessant om vanuit
de praktijk bestaande organisaties te bevragen hoe zij aankijken tegen het profiel van een accountmanager of een
medewerker die het werkgeversperspectief integreert.
Model A
-

Naar buiten treden vanuit het geheel.
Deuren openen en dan intern doorgeven, bijvoorbeeld aan een SPOC.
Best voltijds, vlot bereikbaar.
Ervaring als arbeidsconsulent, combi-job is een goed uitgangspunt.
Kennis en voeling met de aangeboden diensten (bijvoorbeeld algemene kennis van burn-out).
Kennis van HR-wereld, toepassingen, organisaties en structuren (bijvoorbeeld rol externe
preventiediensten, etc.)
Kennis van bedrijven en intern functioneren.
Offertes maken.
Goed kunnen luisteren.
Oplossingen kunnen bieden.
In eenvoudige termen kunnen spreken.
Vertrouwen kunnen winnen.
Geduld aan de dag leggen.
Eerlijk zijn, eigen limieten kennen.
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Model B
-

Weten waarvoor de organisatie wel/niet staat, geloofwaardigheid.
Sterk op maat van bedrijven werken en communiceren (afstemmen taalgebruik).
Communicatief.
Klant- en resultaatgericht, opportuniteiten aanvoelen, goed kunnen matchen.
Organisatorisch en administratief stipt.
Intern communiceren met collega's.
Vertaling extern naar intern, en afstemming.
Vlot bereikbaar, voltijds, korte lijn met alle actoren zowel intern als extern.
Sterk in netwerking (netwerken is hard werken).
Opvolgen aan de hand van KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren).

Model C
-

Commercieel persoon (B2B-ervaring).
Gericht netwerken en opportuniteiten ontdekken, exploreren, nieuwe contacten.
Iemand die durft doorvragen.
Gedreven onderhandelaar met focus op kwaliteit, resultaat en klantentevredenheid.
Iemand die ook gelooft dat inclusief werken de toekomst is.
Combinatie van arbeidsconsulent én een commerciële insteek, sommigen hebben beide vaardigheden.
Vertrekken of groeien vanuit de basis is een voordeel, ervaring als arbeidsconsulent kan een pluspunt
zijn.
Samenwerken, teamspeler.
In kaart brengen de noden van bedrijven en koppelen met het aanbod.

Model D (Malta)
-

Sterke onderhandelaar (in functie ook van matching, jobcrafting en jobcarving).
Commercieel.
HR-minded.
Opbouwen van een vertrouwensrelatie.
Goede kennis van sectoren en specifieke bedrijven, voorbereiding.
Intensieve samenwerking met Pofiler & Guidance Executive.
Professionele taal en houding.
Uithangbord van de organisatie.
Aandacht en begrip hebben voor de noden en zorgen van werkgevers (analyse).
Vaak ambitieuze personen, in de organisatie houden is dan ook een uitdaging.

In de modellen komen steevast de volgende vijf kenmerken naar voor die een medewerker dient te hebben om de
rol accountmanager goed te kunnen opnemen: commerciële voeling, samenwerken, netwerken, degelijke kennis
van sectoren in het algemeen en specifieke bedrijven (of het op zijn minst willen weten en er nieuwsgierig naar
zijn) en tot slot communicatief en sociaal vaardig.

Extra overweging.

14

DIVERGENT

Mensen versterken op het werk!

Het valt op dat in de bevraging van de bestaande organisaties competenties en talenten van een accountmanager
niet helder afgebakend zijn. Er is enerzijds de technische kant van een dienstverlenende organisatie, waar concrete
ervaring en gespecialiseerde kennis belangrijk zijn, en die eenvoudiger te screenen zijn, anderzijds het opbouwen
en onderhouden van duurzame relaties.
Een duik in de wetenschappelijke literatuur levert een overzicht op van de eigenschappen van een effectieve
accountmanager en relatiebeheerder binnen een professioneel dienstverlenende organisatie4, waarbij een
onderscheid gemaakt wordt tussen professionele vaardigheden en niet-professionele vaardigheden. Niet-tastbare
vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken van een accountmanager die een meerwaarde betekenen voor de
organisatie, kunnen het verschil maken in de effectiviteit van de accountmanager en in het installeren van
duurzame klantentevredenheid en voortdurende zakelijke relaties. Tabel 15 geeft een overzicht van de
eigenschappen van accountmanagers voor relatiebeheer in een professionele dienstverlening.

4

Wright, G., Kayas, O., van Bon, H., & Pyatt, A. (2017, June). Relationship management: the characteristics of an effective account manager. In 5 th International Conference
on Contemporary Marketing Issues ICCMI June 21-23, 2017 Thessaloniki, Greece (p. 199)
5
Noot. Aangepast overgenomen uit “Relationship management: the characteristics of an effective account manager.” door Wright, G., Kayas, O., van Bon, H., & Pyatt, A., 2017,
5th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI June 21-23, p. 199
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Tabel 1

Eigenschappen van accountmanagers voor relatiebeheer in professionele dienstverlening

Eigenschappen van accountmanagers voor relatiebeheer in professionele dienstverlening
Beroepsgerichte vaardigheden
Profiel

Kennis

Manieren van denken en
handelen

Passende graad

Sector

Analytisch

Aantoonbare ervaring

Klant

Anticiperen

Hogere functie

Diensten

Een stap vooruit denken

Professionele passie

Commerciële antennes

Niet-beroepsgerichte vaardigheden
Karakter

Gedrag

Attitude

Sociale vaardigheden

Plezier in klantgericht
werken

Actief

Enthousiast

Emotionele intelligentie

Aandacht voor detail

Leiderschap

Intuïtie

Authentiek

Creëert teamgeest

Mensen lezen

Geen eigenbelang
Brede kijk
Competitief
Flexibel

Praktisch

Mensgericht

Mobiliseert

Een goede
verstandhouding
opbouwen

Actiegericht

Responsief

Volhardend

Voorspelbaar

Niet opdringerig

Vertrouwen
(dapperheid)

Aanpasbaar

Instinct

Eerlijk
Vriendelijk en ontspannen
Veerkrachtig

16

DIVERGENT

Mensen versterken op het werk!

Ook talentbenadering kan verheldering brengen. Een heldere definitie van talent is daarbij cruciaal: een eigenschap
van een persoon die, als het in de juiste context wordt ontwikkeld en ingezet, leidt tot plezier, voldoening en
excellente prestaties6.
Een selectie uit een algemene lijst van talenten7 die bij een accountmanager passen, kan daarbij een goede
strategie zijn. Volgende eigenschappen komen in aanmerking: aanpassingsvermogen, commercieel inzicht,
doorzettingsvermogen, geduld, initiatief nemend, luisteren, onderhandelingsbekwaam, overtuigingskracht,
spreekvaardigheid. De volledige lijst is terug te vinden in Bijlage A.
Om persoonlijkheidstrekken van mensen te begrijpen kan een wetenschappelijk onderzochte benadering, zoals het
big-five-model8, eveneens inzicht geven in die eigenschappen die voor een accountmanager belangrijk zijn. Dat
model beschrijft vijf persoonlijkheidsdomeinen (extraversie, openheid voor ervaringen, consciëntieusheid,
emotionele stabiliteit en welwillendheid), die verder ingedeeld zijn in dertig facetten, gevisualiseerd in Tabel 2.
Tien facetten zijn vermoedelijk van belang voor de functie accountmanager. Uiteraard is het samenspel van die
persoonlijkheidstrekken, alsook de inbedding ervan in een specifieke context, ook van belang.

Tabel 2

Big-five-model persoonlijkheidsdomeinen en hun facetten
Domeinen

Emotionele
stabiliteit

Extraversie

Openheid

Welwillendheid

Consciëntieusheid

Angst

Hartelijkheid

Fantasie

Vertrouwen

Doelmatigheid

Ergernis

Sociabiliteit

Esthetiek

Oprechtheid

Ordelijkheid

Depressie

Dominantie

Gevoelens

Zorgzaamheid

Betrouwbaarheid

Schaamte

Energie

Veranderingen

Inschikkelijkheid

Ambitie

Impulsiviteit

Avonturisme

Ideeën

Bescheidenheid

Zelfdiscipline

Kwetsbaarheid

Vrolijkheid

Waarden

Medeleven

Bedachtzaamheid

Facetten

6

Thunnissen, M. & Gallardo-Gallardo, E. (2017). Talent Management in practice. An integrated and dynamic Approach. Bringley: Emerald Publishing
Agterhof, B. (2021, 2 juli). Overzichtslijst met Talenten. Zo heb je snel overzicht over je talenten. Loopbaanregisseur.
https://loopbaanregisseur.nl/LoopbaanTips/talenten/overzichtslijst-met-talenten/
8
McCrae, R. R., & John, O. P. (1992). An Introduction to the Five-Factor Model and Its Applications. journal of Personality, 60(2), 175–215. https://doi.org/doi:10.1111/j.14676494.1992.tb00970.x
7
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Recent onderzoek van Mahlamäki en collega’s9 toont verder aan dat de persoonlijkheidstrekken extraversie en
consciëntieusheid gelinkt zijn aan leeroriëntatie en prestatiegerichtheid, twee motivationele aspecten die van
belang zijn bij de prestaties van een accountmanager.

6. NETWERKEN
Een kwaliteitsvol en duurzaam netwerk uitbouwen is complexe taak, die tegelijk een belangrijke meerwaarde
brengt op verschillende domeinen: informatie opdoen en delen, kansen creëren, oplossingen bieden, advies krijgen
en verlenen, innovatie stimuleren, etc. Om het netwerk van bedrijven en werkgevers uit te breiden en te verdiepen
is het cruciaal dat de arbeidsbemiddelingsorganisatie naar buiten treedt. Dat kan door een uitgekiende
communicatiestrategie, maar ook door aanwezig te zijn op events, offline en online, zoals lerende netwerken,
opleidingen, webinars, workshops, recepties, etc. Opnieuw is het interessant om vanuit de praktijk te kijken bij
arbeidsbemiddelingsorganisaties in Vlaanderen en hoe zij aankijken tegen netwerken.
Globaal zijn lerende netwerken, bijvoorbeeld Werkervarings- en leertrajecten (WELT) bij VOKA of
OndernemersForum bij UNIZO, een interessante manier om te netwerken. Daar komen professionals samen rond
een inhoudelijk onderwerp die alle deelnemers interessant vinden, zoals bijvoorbeeld inclusief ondernemen.
Organisatoren van lerende netwerken nodigen vaak rond bepaalde onderwerpen experten uit, en als de organisatie
die expertise bezit kan die als spreker zeker extra visibiliteit genereren. Een platform krijgen om een onderwerp
aan te snijden vanuit een specifieke expertise is sowieso altijd interessant, op themadagen, events, etc. Deelnemers
nemen achteraf vaak contact met de sprekers, bijvoorbeeld om vragen te stellen of om ideeën uit te wisselen.
Er zijn eveneens andere gelegenheden, zowel online als offline of een hybrideversie, waar professionals en
ondernemers elkaar ontmoeten. ‘Open koffies’, ETION forum voor geëngageerd ondernemen, Business Network
International (BNI), etc. die meer op langetermijnrelaties inzetten. Bij sommige netwerkrecepties zijn deelnemers
eerder ontoegankelijk en is er vooral een “ons kent ons”-mentaliteit, is de format te strak of is deelnemen aan zo’n
netwerk duur. Het is dus van belang om een strategische keuze te maken, en te beslissen welke events voor een
accountmanager al dan niet zinvol zijn. Een goede voorbereiding, bijvoorbeeld op voorhand de deelnemerslijst
bekijken of bekijken welke onderwerpen aan bod komen, is dan alvast een goed begin.

7. RETURN ON INVESTMENT
Het berekenen van de return on investment (ROI) van een fulltime accountmanager (circa 50.000 - 70.000
Euro/jaar) is geen eenvoudige oefening. Hoewel alle bevraagde arbeidsbemiddelingsorganisaties aangeven dat
een accountmanager inschakelen de moeite loont, is het maken van een kosten-batenanalyse voor geen enkele
organisatie eenvoudig. De uitbouw van een breed en duurzaam netwerk van werkgevers is een werk van lange
adem, dat ettelijke maanden tot zelfs jaren kan duren vooraleer het zich vertaalt naar concrete resultaten, zoals
toegang tot stage- en werkplekken, samenwerkingsverbanden of betaalde HR- opdrachten. De investering qua tijd

9
Mahlamäki, T., Rintamäki, T., & Rajah, E. (2019). The role of personality and motivation on key account manager job performance. Industrial Marketing Management, 83,
174–184. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.11.013
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en geld is hoog. Een accountmanager zit ingebed in de organisatie en er zijn veel indirecte factoren waar een
accountmanager toe bijdraagt die niet of heel moeilijk te meten zijn. Een voorbeeld hiervan is het subjectieve
gevoel bij arbeidsconsulenten die kwaliteitsvolle ondersteuning krijgen in hun werkgeversbenadering, waardoor
ze een werkgeversperspectief kunnen aannemen en met meer zelfvertrouwen en efficiëntie werkgevers gaan
benaderen. Het aantal nieuwe contacten wordt soms aangewend als KPI (Key Performance Indicator, of objectieve
doelstelling), maar dat zegt weinig over de kwaliteit van die contacten, en de mate waarin ze duurzame en
kwalitatieve werkplekken of betalende opdrachten genereren. Elke arbeidsbemiddelingsorganisatie dient goed na
te denken over wat de precieze doelstellingen zijn van het inzetten van accountmanagement en hoe ze die
doelstellingen kunnen waarmaken. Het op voorhand inbouwen van belangrijke prestatie-indicatoren (‘slimme’
KPI’s), kan het meten van de impact van accountmanagement eenvoudiger maken. Eenvoudig is dit niet, gezien de
complexe context en tal van factoren die op elkaar inwerken en die voortdurend veranderen. Een voorbeeld een
belangrijke prestatie-indicator in een gespecialiseerde arbeidsbemiddelingsorganisatie is het aantal plaatsingen,
tewerkstellingen van cliënten met een arbeidsbeperking in een bedrijf. Met andere woorden, hoeveel cliënten
werden tewerkgesteld, en binnen welke termijn, door het toedoen van de gespecialiseerde arbeidsconsulenten.
Door te investeren in accountmanagement kunnen er meer opties zijn voor tewerkstelling in bedrijven, waardoor
mensen sneller geplaatst kunnen worden en er opnieuw ruimte komt voor nieuwe cliënten, etc. Een
bemiddelingsorganisatie zou bijgevolg een impactmeting kunnen doen op basis van aantal plaatsingen op tijdstip
1 en tijdstip 2 en de tijdstippen zelf in rekening te brengen. Tegelijk zijn er tal van factoren die niemand in de hand
heeft maar wel een belangrijke impact hebben om tewerkstellingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de
arbeidskrapte in bepaalde sectoren of de impact op de arbeidsmarkt van COVID. Daarnaast spelen ook andere
kwaliteitsindicatoren een rol, los van het aantal en snelheid van plaatsingen, zoals het soort stage, de
duurzaamheid van de stage, de intensiviteit van een begeleiding, de tevredenheid van kandidaat en werkgever, de
ontwikkeling van specifieke vaardigheden, etc. Het is bijgevolg van belang om de ROI van een accountmanager niet
alleen kwantitatief te benaderen maar ook kwalitatief.

8. BESLUIT
Relatie- en accountmanagement speelt een belangrijke rol in een professioneel dienstverlenend bedrijf, en
bijgevolg ook binnen een gespecialiseerde arbeidsbemiddelingsorganisatie. Relatiemanagement zet in op het
uitbouwen, verdiepen en verfijnen van professionele relaties, terwijl accountmanagement een bijkomende focus
heeft op het uitbreiden van het netwerk met nieuwe contacten en het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Een
accountmanager werkt met alle medewerkers samen en een efficiënte inbedding van deze functie binnen de
organisatie is cruciaal. Gezien een accountmanager zowel intern als extern contacten heeft, zijn volgende
eigenschappen van belang in het profiel van de medewerker: communicatief en sociaal vaardig, professionele
kennis, commerciële voeling, samenwerken en netwerken. In termen van persoonlijkheid, vertoont de
accountmanager een grondige portie extraversie en openheid. Ten slotte dient de berekening van return on
investment voor accountmanagement steeds bekeken te worden in termen van relevante KPI’s, die zowel
kwantitatief als kwalitatief van aard zijn, en niet altijd eenvoudig te identificeren zijn.
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BIJLAGE A
57 TALENTEN
A
Aanpassingsvermogen
Ambitieus
Artistiek
Analytisch vermogen
B
Bemiddelen
Behulpzaamheid
Beoordelingsvermogen
Betrouwbaarheid
Bondigheid
C
Commercieel inzicht
Concentratievermogen
Contactuele vermogens
Coöperatief
Coördinatietalent
D
Delegeren
Doelmatigheid
Doorzettingsvermogen
E
Enthousiasme
Efficiënt werken
F
Flexibiliteit
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G
Geduld
Gevoel voor cijfers
Gevoel voor details
Gevoel voor humor
H
Handelsgeest
I
Initiatief nemend

K
Kostenbewust
Kunstzinnig
L
Leergierig
Leidinggevende capaciteiten
Logisch denken
Loyaliteit
Luisteren
M
Mensenkennis
O
Omschakelingsvermogen
Onderhandelingsbekwaam
Ondernemingszin
Opmerkingsgave
Optimisme
Organisatietalent
Overtuigingskracht

P
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Perfectionisme
Planmatig aanpakken
Praktische instelling
Punctualiteit
R
Relativeringsvermogen
S
Schrijfvaardigheid
Stabiliteit
Spreekvaardigheid
T
Technisch inzicht
V
Verbeeldingskracht
Vindingrijkheid
Z
Zakelijk inzicht
Zelfbeheersing
Zelfmotivatie
Zelfstandig werkend
Zelfvertrouwen
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