
Training Klant+ Borging 
klantgerichtheid

Klantgericht-
heidsversnellers Quickscan CQI-index

Klantgerichtheids-
regels

Wat voor beller
ben jij?

Klik 
(Kijk op, Luister, Informeer, Kijk aan)

In 2005 was de eerste training 
klantgerichtheid in de Efteling. 
Volg de 1-daagse training zelf 
of met je team en schrijf je in 
via de personeelsconsulent van 
jullie RVE.

Op het Kennisplein vind je on-
der het hoofdstuk ‘Klantgericht-
heid voortdurend verbeteren’ 
de tools om nog klantgerichter 
te werken. 

Een boek voor medewerkers 
vol met tips om klantgericht te 
werken. De tips zijn praktisch 
en toegankelijk. Je kunt een 
exemplaar afhalen aan de ba-
lie van verpleegafdeling A4.

Patiënten worden structureel 
bevraagd naar hun mening 
over ons ziekenhuis. Jouw 
afdeling ook een Quickscan? 
Neem dan contact op met de 
afdeling Kwaliteit & Veiligheid.

De CQI-index is een metho-
diek om klantervaringen in de 
zorg te meten. De inlogcode 
voor jouw afdeling kun je op-
vragen bij de afdeling Kwaliteit 
& Veiligheid.

Zo’n veertig collega’s uit diverse 
delen van de organistatie 
hebben samen gesproken over 
gedragsregels voor klantge-
  richtheid. Kijk op Odin onder 
      nummer 004019.

Hoe kunnen we de klanten beter 
te woord staan via de telefoon? 
Een onderdeel van het project 
telefonische bereikbaarheid is 
de gouden telefoonformule: kijk 
op intranet onder Klant+. 

Een project om het eerste 
contact aan de balie en het 
wachten in de wachtkamer 
aangenamer te maken voor de 
klant. Kijk op het Kennisplein 
onder ‘Klantgericht bejegenen’.
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Klantgerichtheids-
prijs

Klantgerichtheids-
taart Kennisplein Hospitality

Is alles naar wens?

Handboek 
patiënt in beeld

Marktonderzoek 
patiëntbeleving

Online 
patiëntenpanel

Ronde
klantgerichtheid

Voorlichting
op maat

Wil je je team en project ook 
in het zonnetje zetten, dien 
dan dit najaar je project in voor 
de klantgerichtheidsprijs. Wie 
weet winnen jullie de 1e prijs 
van  5.000,-.

De Klantgerichtheidstaart 
wordt maandelijks uitgereikt 
aan een team dat bijzondere 
aandacht voor klantgerichtheid 
heeft. Nomineer een team via 
het Kennisplein.

Op het interactieve Kennisplein 
staan best practises en inte-
ressante weetjes over klant-
gerichtheid. Start een eigen 
discussie op het Kennisplein 
over iets dat jou bezig houdt. 

Op initiatief van het Facilitair 
Bedrijf samen met Patiënt 
& Zorg is de hoofdingang 
verbouwd, de bewegwijzering 
aangepast en kwamen er poli-
taxi’s en gastvrouwen.

Patiënten kunnen hun mening 
over het ziekenhuis kwijt op de 
‘Is alles naar wens?’-kaartjes. 
De kaartjes liggen op diverse 
plekken. Haal ze op bij het 
patiëntenvoorlichtingscentrum.

De lean-werkwijze is geïntrodu-
ceerd om de doorlooptijd in te 
korten en kwaliteit te verhogen. 
Kijk op het Odinportaal onder 
patiënteninformatiebladen hoe je 
zelf aan de slag gaat.

Praktische gids over hoe je 
informatie in kunt winnen over 
de mening, verwachtingen en 
wensen van patiënten.
Kijk op Odin nummer 029673. 

Onderzoek naar patiëntbele-
ving en mogelijke momenten 
van de waarheid. De meest 
genoemde + is de bejegening 
door medewerkers. Het beleid 
Klant+ wordt hierop afgestemd.

Patiënten geven hun mening 
over verschillende zaken. Heb 
je een vraag die je wilt voor-
leggen aan het online panel, 
neem contact op met de afde-
ling Kwaliteit & Veiligheid.

Leden van het Challengeteam 
maken samen met een lid van 
de Raad van Bestuur geregeld 
een ronde door het ziekenhuis. 
Zo houden ze voeling met de 
werkvloer en klantgerichtheid.
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