
 

 
 
 

Whitepaper – over het versterken van de positie van de 

jeugdgezondheidszorg 
 

Het sociale domein is in beweging. Organisaties in de jeugdzorg moeten zich 

staande houden in een periode van sterke verzakelijking. 

Gemeenten als opdrachtgevers, contracteren minder snel partijen zonder te weten wat de te 

verwachte effecten zijn van de dienstverlening. Organisaties in het sociale domein moeten 

zich eveneens in toenemende mate onderscheiden. Het wordt daarom steeds belangrijker 

dat organisaties hun inhoudelijke, maatschappelijke en financiële toegevoegde waarde 

zichtbaar maken. 

In deze white paper schetsen wij twee mogelijkheden voor de versterking van de positie en 

het verbeteren van het profiel van uw organisatie.  

Advies 1: richt als organisatie effectief accountmanagement in op meerdere 

niveaus 

In de jeugdgezondheidszorg moet niet 

alleen de bestuurder en teammanager 

vertegenwoordiger zijn van de JGZ en in 

gesprek zijn met opdrachtgevers, ook de 

uitvoerende medewerkers (bijv. jeugdarts 

en -verpleegkundigen) spelen in 

werkgroepen met partners een 

belangrijke rol. Eigenlijk moet 

ambassadeurschap en account-

management zichtbaar zijn in ieder overleg en in alle zichtbare organisatieactiviteiten. Is 

men zich daar niet van bewust dan worden belangrijke kansen gemist. 

Het invoeren van accountmanagement gaat over het ‘verbeteren en bewaken van de relatie 

met de (potentiële) opdrachtgevers voor de lange termijn’. Goede relaties leiden tot betere 

bedrijfsresultaten en betere mogelijkheden om de doelgroep te dienen. Hierbij moet de 

relatie gericht zijn op een bijdrage aan de transitieagenda van de opdrachtgever, een 

inhoudelijke focus dus! 

Omdat accountmanagement belegd moet zijn bij meerdere lagen van de organisatie, moeten 

ook professionals in staat gesteld worden accountmanagement in te vullen. Zij moeten 

hiervoor de ruimte krijgen (regelcapaciteit) en zich daarbij tegelijkertijd kunnen 

identificeren met de doelstellingen die de organisatie voor ogen heeft.  

Accountmanagement moet daadwerkelijk gaan leven als onderdeel van het werk van de 

medewerkers. 

  

“Gemeenten hebben behoefte aan een 

professionele opdrachtgever-opdrachtnemer 

relatie met daarbinnen een duidelijk 

aanspreekpunt: een accountmanager”. 



 

 
 
 

De toegevoegde waarde van het invoeren van accountmanagement is samengevat: 

1. de organisatie wordt als één geheel professioneler vertegenwoordigd; via meerdere kanalen 

wordt samenhangend en consistent gecommuniceerd over wat de organisatie 

maatschappelijk toevoegt; 

2. het zorgt voor versterking van het lerend vermogen van de organisatie; het bestuur krijgt 

een breed beeld van de wensen van de opdrachtgevers en partners, waardoor er scherper 

kan worden gestuurd op maatwerkarrangementen die aansluiten bij de klant.  

De toegevoegde waarde van de organisatie kan zo steeds scherper worden aangetoond.  

Accountmanagement laat zich het beste uitleggen door inzicht te geven in het primaire 

proces van accountmanagement. Er zijn vier fasen die elkaar overlappen en die ook 

gelijktijdig kunnen worden doorlopen. We onderscheiden de fasen omdat ze inzicht geven 

in de activiteiten van professioneel accountmanagement. 

Het primaire proces ziet er globaal weergegeven als volgt uit: 

 

Figuur 1: inzicht in het primaire proces van accountmanagement 

 

Advies 2: zorg voor terugkoppeling en kennisoverdracht met behulp van 

maatschappelijke businesscases en effectmetingen  

Een belangrijk doel van accountmanagement is een proactieve houding die mogelijk wordt 

door inzicht in de trends en ontwikkelingen. Innovaties worden mogelijk door  

maatschappelijke businesscases die kosten en baten zichtbaar maken. Effecten kunnen 

worden aangetoond met effectmetingen. 
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Professionele businesscases en effectmetingen hebben niet alleen inhoudelijk maar ook 

financieel en maatschappelijk meerwaarde. ‘Meten is weten’ is de sleutel om dienstverlening 

gefinancierd te krijgen en te verantwoorden. Opdrachtgevers (gemeenten) vragen in 

toenemende mate inzicht in de effecten van voorgestelde interventies. Bij een aangetoond 

maatschappelijk rendement is de kans het grootst dat er middelen ter beschikking worden 

gesteld. Een businesscase maakt het eveneens makkelijker om andere opdrachtgevers te 

werven, denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars of ketenpartners.  

 

2.1. Hoe wordt een goede maatschappelijke businesscase gemaakt? 

In eerste instantie wordt op basis van literatuur en deskresearch een eerste analyse van de 

casus en de beoogde kansen gemaakt. Door gesprekken met experts worden de mogelijke 

typen baten in kaart gebracht. Vervolgens wordt op basis van literatuur en 

wetenschappelijk onderbouwde cijfers zo goed als mogelijk bepaald wat de gemiddelde 

baten per klant kunnen zijn. Tenslotte wordt op basis van statistische gegevens uit 

bijvoorbeeld pilots een aanname gemaakt over het aantal klanten waarbij de betreffende de 

interventie effectief kan zijn.  

De berekening van de maatschappelijke baten is de best mogelijke benadering op basis van 

lokaal onderzoek en ‘expert opinions’. Het is geen ‘rocket science’ met internationale 

wetenschappelijke precisie, maar gericht beleidsondersteunend onderzoek op basis van  

genoemde bronnen en methoden. In de onderstaande figuur worden de onderdelen van de 

maatschappelijke businesscase weergegeven.  

 

 

 

Figuur 2: Hoofdbestanddelen van de maatschappelijke businesscase 

 

2.2 Hoe voeren wij een effectmeting uit? 

Een effectmeting maakt het mogelijk de businesscase na de interventie te beoordelen. Ook 

een effectmeting wordt door de organisatie zelf uitgevoerd, al dan niet ondersteund door 

experts. Omdat er aan veel interventies nog geen businesscase ten grondslag ligt, moeten 

hypothesen worden geformuleerd om inzicht te krijgen in de potentiële effecten.  
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De effecten worden met behulp van kwalitatief of kwantitatief onderzoek in kaart gebracht 

en geëvalueerd. De waarde neemt toe als er een nulmeting is gedaan en als er gegevens 

kunnen worden nagezocht in een database. 

Belangrijk is weer dat medewerkers van de organisatie in staat worden gesteld om een 

effectmeting uit te voeren en in samenwerking met communicatiemedewerkers hierover 

kunnen communiceren met hun klanten.  

Voor het uitvoeren van de effectmeting is een onderzoeksmethodiek nodig die 

daadwerkelijk inzicht geeft in de effecten en die ook door de stakeholders voldoende 

betrouwbaar wordt geacht. Er worden daarvoor bestaande, gevalideerde vragenlijsten 

gebruikt of vragenlijsten die speciaal zijn aangepast op de situatie om de nulmetingen te 

kunnen doen. De frequentie van metingen wordt bepaald en de databases worden 

vergeleken. Zo kunnen passende en betrouwbare conclusies worden getrokken ten aanzien 

van effecten en de maatschappelijke businesscase verder worden verfijnd.  

 


