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Organisatie_______________________________________________________________________
Moonen Packaging gaat voor meer dan tevreden klanten door altijd de extra stap te zetten, met liefde voor onze
planeet. Met deze Exceeding Expectations hecht Moonen belang aan de kernwaarden: betrouwbaar, duurzaam,
innovatief en klantgericht. Wij zijn een gedreven organisatie en hebben een sterke ambitie en passie om als een 
team ons doel te bereiken. Bovendien wij willen een inspiratiebron betekenen voor anderen.

Competenties____________________________________________________________________

Wat doet de afdeling Sales______________________________________________________
De afdeling Sales heeft tot primaire taak het ontwikkelen en realiseren van de omzet met een goede marge bij
bestaande en potentiële klanten.

Waarom is de Accountmanager er______________________________________________
De Accountmanager  zorgt  er  voor  dat  hij  potentiële  klanten  boeit  en  bestaande  klanten  boeit  en  bindt  om
uiteindelijk de gewenste omzetdoelstellingen te realiseren.

Marktgerichtheid
Goed geïnformeerd zijn over 

ontwikkelingen in de 
omgeving en deze effectief 

benutten voor de eigen 
organisatie.

Stressbestendigheid
Effectief blijven presteren bij 
druk. Dat kan tijdsdruk, druk 
van meerdere of moeilijke 
taken, sociale druk of bij 

tegenslag of teleurstelling 
zijn.

Overtuigen
Met argumenten ideeën en 

meningen presenteren, zodat 
instemming verkregen kan 

worden.

Initiatief
Kansen zien en tot actie 

overgaan. Uit eigen beweging 
mogelijkheden onderzoeken 

of uitproberen. Liever uit 
zichzelf beginnen dan 

afwachten tot anderen het 
initiatief nemen.

Commerciële drive
De wil en de kracht tonen om 

business te genereren. 

Samenwerken
Samen met anderen de 

activiteiten richten op een 
gemeenschappelijk doel. 

Klantgerichtheid
Onderzoeken van wensen en 
behoeften van (zowel interne 

als externe) klanten en 
hiernaar handelen. De klant 
centraal stellen zonder het 

eigen zakelijk belang tekort te 
doen.

Kwaliteitsgerichtheid
Hoge eisen stellen aan de 

kwaliteit van het eigen werk 
en daarnaar handelen. Taken 

zorgvuldig uitvoeren om 
fouten te voorkomen. 

Resultaatgerichtheid
Gericht zijn op het realiseren 

van doelstellingen en 
resultaten. Ondanks 

tegenslagen of afleidingen de 
acties en beslissingen blijven 

richten op het doel. 
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Wat zijn de resultaatgebieden van de Accountmanager

Omzet en marge: alles wat de accountmanager doet en laat voert terug op het uiteindelijke effect dat is terug te
zien in omzet en marge. Om dit te kunnen realiseren heeft de accountmanager een intrinsieke gedrevenheid nodig
waarmee  hij  zich  voortdurend  aanstuurt  op  het  verrichten  van  commerciële  activiteiten,  zowel  in  termen van
omzetontwikkeling als ook in termen van rendement op de gerealiseerde omzet. Slim zijn in het aanbieden van
proposities, voortdurend inschatten wat de beste win-win situatie is voor de klant en de eigen organisatie en zoeken
naar oplossingen die passen bij de accountstrategie. 

Acquisitie- en accountplannen: de accountmanager maakt plannen om zo gericht mogelijk de markt en klanten te
kunnen bewerken. 

Acquisitie en relatiebeheer: bezoeken van potentiële klanten om uiteindelijk een propositie aan te kunnen bieden en
hen tot klant te maken. Bezoeken van bestaande klanten gericht op het behouden van de klant en het ontwikkelen
van de omzet waar mogelijk en volgens de accountstrategie. 

Klanttevredenheid: centraal punt in de visie, missie en waarden van de organisatie is klanttevredenheid. Tevreden
klanten zorgen voor (meer) omzet. Het product heeft een meerwaarde nodig die voor klanten tot uitdrukking komt
in duurzaamheid en de mate waarin de klant zich ‘ontzorgt’ voelt. Dit om het kostenaspect minder een rol te laten
spelen. Voortdurend met de klant in gesprek zijn, weten wat voor de klant belangrijk is en daar op inspelen, snel
reageren op klantvragen, enkele voorbeelden van klantgericht gedrag. 

Samenwerken: de accountmanager heeft een sleutelrol in de prestatie die uiteindelijk geleverd kan worden. Hij of
zij staat tussen buiten de klant en de eigen organisatie en bevindt zich in de kern van het primaire proces: de
verkoop. De accountmanager haalt de juiste informatie op bij de klant en vertaalt deze naar de eigen organisatie,
zodat er een passend vervolg op kan worden gegeven. Voordat de accountmanager naar de klant gaat, haalt hij
bij  zijn interne organisatie (in het  accountteam) de informatie om vervolgens mee naar de klant  te  gaan. De
accountmanager dirigeert dit samenspel; enthousiasmeert de mensen in de eigen organisatie om zich in te zetten
voor de klant.  Dit gebeurt in accountteams. Accountteams spelen een belangrijke rol binnen de strategie van de
organisatie.  Deze  teams  bestaan  uit  een  accountmanager,  een  customer  service  medewerker  en  een
inkoopmedewerker.  De  output  van  de  teams  is  sterk  verweven  met  de  omzet-  en  margedoelstellingen.  De
samenwerking tussen de mensen uit de verschillende disciplines leidt tot synergievoordelen naar klant en de eigen
resultaten. De samenwerking is effectief als de leden van het team goed op elkaar afstemmen en hun rol oppakken.
In dit geheel is de salesmanager verantwoordelijk voor het sturen van de bijdrage van de accountmanagers aan de
accountteams. De accountmanager neemt de lead in deze overleggen vanuit de klantgedachte.

Reputatie:  de accountmanager is zeer zichtbaar naar buiten. Dat betekent dat hij of zij door middel van gedrag
gewenst  en ongewenst  invloed uitoefent  op het  beeld dat  in  de buitenwereld  leeft  ten aanzien van de eigen
organisatie. Weten hoe een gewenste indrukt te maken en daar mee positieve associaties met de eigen organisatie
te realiseren bij de buitenwereld is belangrijk. Ook een goede eerste indruk maken om vervolgens de indruk ook
kracht bij te zetten in het vervolg van het contact met stakeholders en sponsors is belangrijk om de gunfactor te
activeren. Een goed  verhaal vertellen en daar naar handelen is belangrijk. 

Wat doet de Accountmanager___________________________________________________
> Realiseert omzet en marge.
> Maakt plannen om zo gericht mogelijk de markt en klanten te kunnen bewerken. 
> Bezoekt potentiële klanten om een aanbod te kunnen voorstellen en hen klant te maken. 
> Bezoekt bestaande klanten om hen te behouden en de omzet verder te ontwikkelen. 
> Weet wat voor de klant belangrijk is en speelt daarop in. 
> Haalt de juiste informatie op bij de klant en vertaalt deze naar de eigen organisatie, zodat er een passend

vervolg op kan worden gegeven. 
> Enthousiasmeert collega's in de eigen organisatie om zich in te zetten voor de klant.  De accountmanager

neemt de lead in deze overleggen vanuit de klantgedachte.

> Realiseert lange termijn samenwerkingsverbanden, zowel extern als intern.
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> Is  zichtbaar  naar  de  buitenwereld,  weet  een  gewenste  indruk  te  maken  en  daarmee  een  positieve

associatie met de organisatie te realiseren.
> Gaat voor meer dan tevreden klanten door altijd de extra stap te zetten, met liefde voor onze planeet. 

Hoe handelt de Accountmanager

Marktgerichtheid
 laat merken op de hoogte te zijn van de markt en relevante technologie
 past informatie over de markt en relevante technologie toe
 gaat op zoek naar informatie; onderzoekt de markt op afnemers, concurrentie, marktpositie, ontwikkelingen in

de markt en technologie, etc.

Stressbestendigheid
 blijft onder dreigend tijdstekort effectief doen, wat hij/zij doet
 blijft voldoende effectief functioneren, blijft rustig en kalm
 houdt zijn/haar emoties onder controle als de druk toeneemt
 sust discussie en richt zich op inhoudelijke aspecten
 herstelt snel bij tegenslag en teleurstellingen
 blijft flexibel reageren onder stress

Overtuigen
 toont enthousiasme over eigen standpunt
 gebruikt goed onderbouwde argumenten
 weerlegt bezwaren
 onderzoekt wat de bezwaren zijn van de ander
 speelt op de ander in door te vragen naar wensen 
 speelt op de ander in door argumenten te gebruiken waar de ander gevoelig voor is
 geeft van eigen standpunt ook de voordelen voor de ander
 reageert alert op de argumenten van de andere

Initiatief
 doet uit zichzelf voorstellen voor verbetering van werkaanpak en –procedures
 is actief, is druk bezig, neemt als eerste het woord en houdt dit initiatief in eigen handen
 stelt uit zichzelf vragen
 doet uit zichzelf voorstellen, komt uit zichzelf met nieuwe ideeën
 onderneemt acties uit zichzelf, zonder dat er om gevraagd wordt

Commerciële drive
 onderneemt zelfstandig acties om business te genereren
 straalt energie en geloof in zichzelf uit in commerciële activiteiten.
 benut commerciële kansen
 zoekt actief naar commerciële uitdagingen

Samenwerken
 staat open voor samenwerking met anderen
 neemt voorstellen, ideeën en inzichten van anderen serieus
 vraagt expliciet om bijdragen van anderen 
 stelt het gezamenlijk resultaat op de eerste plaats en zet zich daarvoor volledig in
 werkt actief aan het realiseren van een win-win situatie
 werkt loyaal mee aan plannen en doelen van de organisatie
 pakt zaken met mensen op gelijk niveau aan met tact en sensitiviteit
 bevordert een goede onderlinge sfeer
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 blijft meedenken en meedoen, ook wanneer hij/zij daar geen direct belang meer bij heeft
 levert ideeën voor verbetering van het gezamenlijk resultaat

Klantgerichtheid
 geeft hoge prioriteit aan vragen, klachten en opmerkingen van (interne) klanten
 verleent (snelle) service aan (interne) klanten
 typeert service naar klanten toe als hoge prioriteit
 vraagt en luistert naar klachten en opmerkingen van (interne) klanten
 onderzoekt systematisch wat de wensen en problemen zijn van de (interne) klanten
 past planning, aanbod, offerte, etc. aan (interne) klanten aan
 informeert zijn/haar klanten en de organisatie over voortgang en gang van zaken
 zorgt voor follow-up naar de (interne) klant en evalueert de klant-leverancier relatie

Kwaliteitsgerichtheid
 bespreekt met collega’s hoe producten en diensten verbeterd kunnen worden 
 pakt de oorzaak (niet het gevolg) aan om tot een oplossing te komen 
 doet geen concessies ten aanzien van de kwaliteit
 spreekt met collega’s voortdurend het belang van kwaliteit 
 stelt regelmatig verbeteringen voor 
 stelt zich actief op met betrekking tot de hoogte van de kwaliteitsnormen
 laat door voorbeeldgedrag zien dat hij/zij bepaalde kwaliteitsnormen voor werk hanteert

Resultaatgerichtheid
 zoekt actief naar manieren om efficiënter en effectiever te werken
 werkt proactief aan een excellente uitvoering van de functie
 werkt met duidelijke doelstellingen aan verbetering van prestatie 
 stimuleert anderen om beter te gaan presteren 
 signaleert kansen om prestaties te verbeteren
 maakt afspraken om doelstellingen te behalen 
 stelt prioriteiten en zorgt ervoor dat deze als eerste worden verwezenlijkt
 bewaakt projecten in termen van middelen en resultaten 
 grijpt in bij achterblijvende voortgang op projecten
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