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Wat een cliché! 
 
En toch: wanneer je mensen bevraagt, waarom ze al jàren ergens klant 
zijn, vind je dit steevast bij de antwoorden terug: “Omdat men mij 
vriendelijk behandelt” 
Wat vindt u zelf belangrijk, hoe kan men u overhalen om klant te worden, 
en te blijven? 
Klantvriendelijk zijn is, service verlenen, nog vóór iemand erom vraagt. 
Met plezier! 
 

 
De nadruk ligt op DOEN 
 
In onze digitale omgeving is klanten winnen… een fluitje van een cent. Klanten verliezen trouwens ook. 
Het is dus zaak om klanten te binden. En dat doe je NIET door hen het ideale product of dienst voor te stellen. 
Dat doe je door met hen méé te denken, te ontdekken wat hun behoeften zijn, en hierin te voorzien, nog vóór ze 
dit zelf beseffen. 
De theorie is simpel, de uitvoering wat moeilijker. Dàt beseffen is een eerste stap. 
In een context uit de realiteit, bedenken we antwoorden op vragen van de steeds veeleisender wordende klant. 
En dat doen we met plezier. Op die manier vertrekken we met een toolbox aan ideeën, om óns bedrijf te 
handhaven in de groeiende concurrentie. Digitaal? Ja, én! 
 

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. 

 
 

Het blijft niet bij de training alleen… 
 
Na een af te spreken periode wordt er een evaluatiesessie voorzien. Hier krijgen deelnemers de kans om 
hun eigen ervaringen te toetsen aan “het theoretisch model”. Deze werkwijze zorgt ervoor dat 
deelnemers hun verworven “kennis” tot een vaardigheid maken, doordat ze oefentaken uitvoeren. 
Verankering is hiervan het gevolg. 
 

 
 

Wat doe je (beter) na deze opleiding? 
 

• Je leert empathisch denken vanuit een commerciële bekommernis. 
• Klantvriendelijkheid en klantgerichtheid worden een cultuur binnen het bedrijf. 
• Zowel interne als externe klanten ondervinden jouw engagement, en zullen positief reageren. 
• Je leert actief luisteren om zo de behoeften van je klanten te kunnen inschatten. 
• Je vindt genoegen in het besef dat je klanten gelukkig hebt gemaakt. 

  



 

 

 

 

  

ON/BTW : BE 0502 581 150                                www.ariadne-training.be                           GSM: +32 473 475 375                              Email: ilse@ariadnebvba.be                             DV 0222556 

 
Er kan ook worden ingegaan op: 
 klantvriendelijk en effectief telefoneren 
 klantgerichte, proactieve mails schrijven 
 het behandelen van klachten op klantvriendelijke wijze 
 
 

Je trainer 
 

Ilse Vantilborgh is vanuit haar dagelijkse praktijk als trainer bij ARIADNE BVBA. 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 bankdirecteur is steeds haar drijfveer geweest voor het streven naar meer 
klantgerichte communicatievormen. Dit geeft ze vorm in haar trainingen receptieve en 
acquisitieve verkoop en klachtenbehandeling. Ook maakt ze gebruik van haar vaardigheid in 
NLP-technieken. 
Voor haar coachingactiviteiten kan ze dus putten uit een ruime didactische ervaring, die nauw aansluit op haar 
expertise in Nederlandstalige 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 een halve dag tot 
twee dagen. 
Documentatie is inbegrepen in het pakket. 
Het aantal deelnemers wordt bepaald op minimum 6, maximum 12.om interactiviteit te garanderen. 
 
 
Prijs en betaling 
 
Afhankelijk van uw gekozen formule varieert de prijs. We nemen dit alles vooraf door tijdens een intakegesprek. 
 
 
 


