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Hoe tevreden zijn jouw klanten? 
Hoe kan je de groeikansen van je bedrijf verbeteren door klanttevredenheid te vergroten? 
Elke medewerker een klachtenmanager? 

 
Je klant voelt zich koning! 

 
Een slogan krijgt “inhoud” 
 
Geen trouwere klant dan de klagende klant. 
Klachten goed behandelen is de beste manier om mensen aan je bedrijf te binden. 
Het begint bij… het eerste contact! 
 

Een klagende klant wordt ambassadeur van je bedrijf! 
 
 
Wat kan Ariadne Consultancy betekenen? 
 
Je krijgt inzicht in de waarde van een goed klachtenmanagement voor jouw bedrijf: 

 
 

Je klant als consultant om je processen te verbeteren: win / win 
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Je oefent de stappen en vaardigheden voor een positief klachtengesprek: 
 
Hoe reageer ik op een geëmotioneerde klant? 
Wat is een terechte / onterechte klacht? Wat te doen? 
Waarom steeds “terugkoppelen naar de klant”? 
 

De klant staat centraal en is actief betrokken bij het verbeterproces. 
 
Welke zijn de vaste ingrediënten van een ARIADNE-training? 
 
creativiteit door de grote hoeveelheid oefenmateriaal. 
confrontatie door tekenende voorbeelden. 
verankering door de verscheidenheid aan didactische werkvormen. 
 

Je blijft ook na de training alert voor de klacht als kans. 
 
Opvolgsessies volgens een company-specific schema. 
Toegang tot information-sheet op de website.   

 

            
Je trainer 
 

Ilse Vantilborgh is vanuit haar dagelijkse praktijk als trainer bij ARIADNE Consultancy. steeds bezig met 
kwalitatieve communicatie, dit zowel in commerciële als in niet-zakelijke omgevingen. 
In haar loopbaan heeft ze op succesvolle wijze het bedrijfsleven weten te combineren met het 
lesgeven. 
Haar ervaring als filiaaldirecteur bij BACOB  is steeds haar drijfveer geweest voor het streven 
naar meer klantgerichte communicatietechnieken. Dit geeft ze vorm in haar trainingen 
receptieve en acquisitieve verkoop en klachtenbehandeling. Ook maakt ze gebruik van haar 
vaardigheid in NLP-technieken en haar kennis van Insights Discovery.  
Voor haar coachingactiviteiten kan ze dus putten uit een ruime didactische ervaring, die nauw 
aansluit op haar expertise in Nederlandse en Engelse communicatie. 
 
Praktisch 
 
De training wordt volledig aangepast aan uw individuele wensen / behoeften. De mogelijkheden worden 
uitgebreid toegelicht tijdens een intakegesprek. Zo kan u bijvoorbeeld kiezen uit open opleiding / in-company, 
waarbij ook het tijdstip en de duurtijd van de opleiding vrij kan worden bepaald, variërend van anderhalf uur tot 
anderhalve dag. 
Documentatie is inbegrepen in het pakket. 
Het aantal deelnemers wordt bepaald op maximum 12. 
 
Prijs en betaling 
 
Afhankelijk van uw gekozen formule varieert de prijs. We nemen dit alles vooraf door tijdens een intakegesprek. 
 
 

Geen klachten? Wat is er dan mis?! 


