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FUNCTIEPROFIEL 
 

Accountmanager 
“Energiek, vernieuwend en doelgericht” 

 
Opdrachtgever: MEE Samen 
Functienaam: Accountmanager 
Standplaats Zwolle 
 

Beschik jij volop over commercieel vermogen, maar loop jij nog een tandje harder 
wanneer je dit in kunt zetten ten behoeve van een krachtige missie? 

 
1. ORGANISATIE 
 
MEE maakt meedoen mogelijk. Haar ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet, een 
inclusieve samenleving. MEE is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun 
kwetsbaarheid of beperking en het netwerk om hen heen. MEE heeft uitgebreide kennis over 
het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. En 
jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Dat is 
het uitgangspunt van MEE. 
 
MEE Drenthe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en MEE Veluwe worden bestuurd vanuit Stichting 

MEE Samen. In MEE Samen zijn de raad van bestuur en de raad van toezicht ondergebracht 

alsook de ondersteunende diensten (Financiën, ICT, HR, Management ondersteuning, 

Backoffice, Kwaliteit & Beleid en Communicatie). MEE Samen ondersteunt zo de 

onderliggende werkmaatschappijen in het bereiken van de doelstellingen en resultaten 

gericht op goede dienstverlening en onafhankelijke cliëntondersteuning. 

MEE biedt onafhankelijke clientondersteuning, MEE trainingen en integrale projecten aan ten 
behoeve van inwoners van gemeenten in het kader van de WMO en t.b.v. professionals en 
organisaties in de sectoren overheid, semioverheid, non-profit en profit. Opdrachtgevers zijn 
onder andere gemeenten, werkgevers, politie en justitie, woningbouwcorporaties, zorg & 
welzijn, onderwijs of de vervoersector. MEE fungeert als kenniscentrum op het gebied van 
inclusie. Ze helpt organisaties om inclusief te ondernemen op het snijvlak van wens, 
verplichting én voordeel. Afhankelijk van de behoefte, neemt MEE het vraagstuk, de 
projectleiding en/of training uit handen. En zorgt door middel van haar unieke, integrale 
werkwijze voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee kanten 
doet snijden. 
 
Benieuwd naar MEE? Bekijk de corporate film. 
Zie ook: https://www.meevoormij.nl/over-mee/bestuur-organisatie/ 
  
 
 

https://www.meevoormij.nl/integrale-werkwijze
https://www.youtube.com/watch?v=7f74Odv8GAE
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Plaats in de organisatie 
De accountmanager maakt onderdeel uit van een hecht en slagvaardig team van vier 
accountmanagers en een projectleider WLZ (Wet Langdurige Zorg). De accountmanager legt 
verantwoording af aan de Manager Business Development en werkt nauw samen met de 
regiomanager.  

 
    
  2.      FUNCTIE 
 

Je bent verantwoordelijk voor het vergroten van het marktaandeel van MEE Samen voor de 
diensten van MEE en het behalen van de omzetdoelstellingen in afgesproken 
marktsegmenten (zowel nieuwe als bestaande markten). Je hebt daarmee een aandeel in alle 
markten en bent vooral in de regio Flevoland en West-Gelderland werkzaam. Om dit te 
bereiken ben je verantwoordelijk voor: 
 
 Het opbouwen, onderhouden en/of uitbreiden van een duurzaam en profijtelijk netwerk 

van (potentiële) opdrachtgevers voor de MEE dienstverlening in een of meerdere 
business-to-businessmarkten; 

 Je initieert en onderhoudt relaties met (potentiële) opdrachtgevers en neemt actief deel 
aan relevante netwerken; 

 Je stelt aanbestedingsnotities op in samenwerking met je collega’s; 
 Het behalen van omzetdoelstellingen per marktsegment door het omzetten van 

vraagstukken in de markt naar leads en het opstellen en omzetten van offertes bij 

(potentiële) opdrachtgevers naar opdrachten; 

 Het ophalen, analyseren en adviseren rondom inclusievraagstukken bij de (potentiële) 

opdrachtgever; 

 Het actief benaderen van nieuwe markten met bestaande producten en diensten en/of 

signaleren van kansen voor productontwikkeling/innovatie op basis van (veranderende) 

vragen in bestaande markten. 

 
3. PROFIEL 
 
De functie van accountmanager binnen MEE Samen is een echte spilfunctie binnen een 
ambitieuze organisatie die volop in transitie is van een subsidie gestuurde onderneming naar 
een dienstverlenend bedrijf met een warme zakelijkheid die actief is in zowel de publieke als 
de private sector. Je werkt zelfstandig binnen de kaders van het strategisch organisatie- en 
afdelingsbeleid, werkt intensief samen met de regiomanager en zoekt waar nodig 
samenwerking met andere accountmanagers, communicatie en/of inhoudelijk betrokken 
collega’s. 
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Je hebt een relevante afgeronde vakopleiding op hbo-niveau en kennis van commerciële 
economie, accountmanagement of bedrijfskunde op post-hbo niveau. Je kennis van marketing 
en projectmanagement weet je te vertalen naar business-to-business markten binnen zowel 
overheid en semioverheid, als profit en non-profit. Daarnaast beschik je in de functie van 
accountmanager in ieder geval over de volgende competenties:  

 Omgevingsbewustzijn; 
 Commercieel vermogen; 
 Resultaatgerichtheid; 
 Plannen & organiseren; 
 Flexibel gedrag; 
 Ondernemerschap; 
 Initiatief. 

 
Je bent conceptueel sterk en een echte netwerker met een zakelijke inslag die snel schakelt 
en beschikt over durf en moed om groter te denken en nieuwe relaties aan te gaan. Je ervaring 
hoeft niet noodzakelijk te zijn opgedaan in de zorg of welzijn; ook kandidaten met een 
achtergrond in de private sector en dienstverlening worden van harte uitgenodigd om te 
reageren op deze vacature. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je affiniteit hebt met de 
dienstverlening en de doelgroep van MEE Samen en je je kunt vinden in haar missie en visie. 
 
 
4.         MEE SAMEN BIEDT 
 
Werken bij MEE Samen betekent werken in een collegiale omgeving met professionele en 
betrokken collega’s. MEE Samen biedt een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden: FWG 60 
(CAO Gehandicaptenzorg) voor een 32 tot 36-urige werkweek. Flexibele werktijden, goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingsmogelijkheden, een eindejaarsuitkering, een 
fietsplan en een collectieve zorgverzekering. 

Het ideaal van MEE Samen, een samenleving waarin iedereen mee doet, betekent natuurlijk 
ook dat kandidaten met een beperking die zich herkennen in het profiel, van harte worden 
uitgenodigd om te reageren op deze vacature. 
 


