
Sulis training & coaching Bruno Heisterdreef 15     6132 TH Sittard 046 451 6420     www.sulis-tc.nl info@sulis-tc.nl

Hoe heeft uw organisatie baat bij deze training?
Resultaten van enquêtes rondom klanttevredenheid in 
gezondheidszorginstellingen worden tegenwoordig 
openbaar gemaakt op Internet. De belangrijkste factor 
hierbij vindt men unaniem de vriendelijke bejegening door 
het personeel. Huidige en toekomstige cliënten en hun 
familieleden zullen op basis van deze uitkomsten steeds 
vaker beslissen of ze van uw diensten gebruik willen
(blijven) maken. Een klantvriendelijke bejegening door uw 
medewerkers is daarom essentieel voor het behouden en 
aantrekken van cliënten. Daarnaast zal een respectvolle 
bejegening en goed vraaggestuurd werken een positieve 
invloed hebben op de sfeer binnen uw instelling, waar uw 
cliënten en bezoekers van zullen profiteren. Uit onze 
ervaring tijdens evaluaties blijkt dat ook de samenwerking 
tussen medewerkers verbetert wanneer zij effectiever met 
elkaar communiceren. 

Waar gaat het om? 
Klantvriendelijke bejegening en vraaggestuurd werken 
wordt in de gezondheidszorg steeds belangrijker. Wilt u dat 
ook uw medewerkers in uw organisatie beter ingaan op 
individuele wensen en behoeften van (toekomstige) 
cliënten, hun zorgomgeving en bezoekers? Vindt u het 
belangrijk dat zij meer vraaggericht kunnen werken? Dat zij 
op een correcte wijze klachten kunnen voorkomen en 
afhandelen? Dat zij vanuit respectvolle bejegening kunnen 
omgaan met emotionele hulpvragen en probleemsituaties? 
Sulis training & coaching verzorgt voor u een training-op-
maat om uw medewerkers deze belangrijke 
beroepsvaardigheden aan te leren. 

Wat leren uw medewerkers?  
1. Het belang van vervullen van behoeften en waarden van

mensen in te zien, en van daaruit respectvol en
klantgericht in te kunnen gaan op vragen, wensen en
problemen van uw cliënten;

2. Hiertoe de juiste communicatievaardigheden in te
kunnen zetten, zoals non-verbale communicatie,
lichaamstaal, vraagverduidelijking, helder verwoorden
van eigen gevoelens, behoeften en grenzen; 

3. Op een correcte manier klachten te voorkomen, af te
handelen of door te verwijzen;

4. Rustig en professioneel op te kunnen treden bij emoties
en probleemsituaties.   

Doel en werkwijze / werkvormen: 
In deze training krijgt uw medewerker inzicht in de 
belangrijkste kenmerken van klantvriendelijkheid. Deze

worden gebruikt als uitgangs -
punt voor het aanleren van
beroepsvaardigheden. Middels
oefeningen worden deze
praktische vaardigheden
aangeleerd om ze adequaat en
cliëntgericht in te zetten. 

De theorie vanuit de reader
wordt via rollenspellen getoetst
aan praktijksituaties die tevoren

door de groepsleden worden ingebracht, en waarbij 1 trainer
als acteur in de rol stapt van de klant. De trainingsmomenten
worden afgewisseld met onderwijsleergesprekken en het
delen van ervaringen. Middels huiswerkopdrachten en voor
de training opgestelde Persoonlijke Leerdoelen integreert
de cursist in de eigen werkomgeving de opgedane kennis en
ervaring vanuit de lessen. 

Inhoud/basisthema's
• De 7 kenmerken van Klantvriendelijkheid
• Belangrijke waarden en behoeften van cliënten en

medewerkers
• Missie, Mens- en Zorgvisie van de organisatie
• Verbale en non-verbale communicatie
• Gesprekstechnieken voor klanttevredenheid
• Procedure voor correct omgaan met klachten
• Omgaan met emotionele hulpvragen.

Voor wie?
Deze training van 4 x 3 uur wordt op maat gemaakt voor 
medewerkers die frequent in contact komen met cliënten, 
hun familie en bezoekers. Te denken valt o.a. aan (intra- en 
extramurale) verpleegkundigen, verzorgenden (niv. 1 t/m 3), 
receptionisten, thuiszorgmedewerkers, paramedici, 
medewerkers van facilitaire diensten, stagiaires en 
vrijwilligers. Het totale begeleidingstraject bestaat uit een 
vooronderzoek, training-op-maat, reader, en een 
schriftelijke evaluatie met aanbevelingen. 
Offerte op aanvraag. 

Praktische informatie
Trainer: Marie-José Meijs: logopediste, 
NLP-mastercoach en trainer              
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