
Hoe focus op een uitzonderlijke klantbeleving zorgt voor
uitstekende kwaliteit, kerngezonde bedrijfsvoering én plezier 

Service excellence



Kwaliteitsbeleving gaat pas in de 
laatste plaats over een goede uitkomst.

U zet zich dagelijks in voor kwaliteit van zorg. Logisch ook, 
want dat is belangrijk voor uw cliënten. Zij waarderen 
kwaliteit op drie thema’s, zo blijkt uit onderzoek: een soepel 
proces, een prettige setting en een goede uitkomst. 

Het belangrijkste vindt de cliënt het proces: voelde ik mij 
gehoord? Ben ik goed geïnformeerd over mijn behandeling 
en had ik daar zelf invloed op? Hoe soepel verliep de zorg? 
Bijvoorbeeld de planning van de diagnostiek of de 
aanmelding en de intake op een nieuwe woonlocatie?

Daarnaast vinden cliënten de setting waarin de zorg wordt 
geleverd belangrijk: was er voldoende personeel met 
verstand van zaken? Hoe waren de faciliteiten? Wat was de 
uitstraling van de gebouwen? 

Pas op de derde plaats komt: wat is de uitkomst van de 
behandeling? Alleen wanneer het om acute zorg gaat, ligt 
dit anders.

Bron: Donabedian en Rademakers



Terug naar wat er het meeste toe doet voor de cliënt: 
een soepel en persoonlijk proces in een 
professionele prettige setting. 

Dat betekent: zorg die met aandacht gegeven wordt. 

Door een professional die eerst goed kijkt en 
luistert. Die de stem van de cliënt echt hoort. Zodat 
hij (of zij) weet wat er voor deze unieke cliënt op het 
spel staat. En die pas dán gaat handelen.  

Het betekent ook dat de professional zorgt dat zijn 
kennis en kunde up-to-date zijn en dat hij of zij 
verantwoordelijkheid neemt. Ook als het niet 
goed gaat. 

Streven naar die uitzonderlijke beleving. Dát doet 
u met het streven naar service excellence. 

Waar het om gaat: 
zorg met aandacht. Échte aandacht. 



En dat levert álle
betrokkenen veel op

• De cliënt voelt en weet dat hij 
centraal staat. 

• De professional ervaart meer 
plezier en zingeving en is 
daardoor vitaler.

• De zorg is per definitie 
doelmatiger, dat betekent 
lagere kosten en meer kansen 
voor de organisatie. 



Service excellence kun je niet een beetje doen. 
Het lukt alleen als de hele organisatie gericht is 
op de klantbeleving: van de visie en de missie 
tot het  personeelsmanagement en de 
processen. Het wordt het hart van de cultuur. 

Dit heeft een enorme impact op professionals. 
Ze ervaren weer passie en bezieling voor hun 
vak. 

Cliënten voelen vervolgens: ‘Hier wordt om mij 
gegeven.’ Hierdoor groeit hun loyaliteit. Ze 
vertellen over hun ervaring aan familie, 
vrienden en bekenden.  

Hoe het werkt



Waar u begint

Aan service excellence werkt u stap voor stap. 
Belangrijk is een stevig fundament. Dat zijn de 
onderste twee lagen van de piramide. Zo 
creëert u ook een bedrijfsmatig verantwoordde 
uitgangspositie om aan service excellence te 
werken. Wij noemen dit de basiskwaliteit, het 
werken aan de operational excellence.

U formuleert antwoord op vragen als: 

• Zijn er geen lange wachttijden? Ook niet aan de 
telefoon? 

• Zijn medicatieveiligheid en cliëntveiligheid 
uitstekend? 

• Worden fouten toegegeven en  snel opgelost? 
Met méér dan alleen een compensatie?

• Staat uw organisatie open voor bijna-klachten en 
adviezen?

Unieke service

Verrassende service

Herstellen als het beter
had gekund
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1 Basiskwaliteit voldoet 
aan de verwachting



Terwijl u de basis op orde brengt, hebt u service 
excellence voor ogen en bent u ook aan de slag 
met de bovenste twee lagen. Daarin werkt u aan 
vragen als: 

• Ziet uw organisatie het unieke van elke mens?

• Is de service daarop afgestemd?

• Past de communicatie bij wat de klant nodig heeft?

• Is alles bespreekbaar? Ook wat ongemakkelijk of 
taboe is? 

• Is de zorg bezield, ruimhartig en menslievend?

• Is er een emotionele band tussen patiënt en 
zorgverlener?

• Doet de professional meer dan nodig? Een kaart, 
een onverwacht moment van aandacht, een afspraak 
bij de kapper regelen? 

Hoe u verder gaat
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Hoe we u helpen een 
service excellente 

organisatie te worden 



We bieden executiekracht …
Op papier is het allemaal niet zo ingewikkeld: een sterke 
missie en visie, strakke processen en passievolle 
medewerkers. In de praktijk zien we dat het soms tegenvalt. 

Leiders moeten zich voor service excellence inzetten én 
doorzetten. En dat lukt niet altijd. We helpen u om het waar 
te maken. We geloven in succes en maken het samen met u 
waar. We zijn vindingrijk, tonen lef, spreken betrokkenen 
aan, en houden vol. 

… en werken samen met de mensen om wie het gaat
Service excellence gaat vooral over de beleving van de 
cliënt. En daar kunt u dus ook alleen aan werken sámen met 
cliënten en medewerkers. Daarom betrekken we hen bij 
alles wat we doen. 

De kern



Natuurlijk kunt u heel veel zelf doen op het gebied van service 
excellence. En wij helpen u graag, waar u dat nodig hebt. 
Bijvoorbeeld bij:

• het helder krijgen waar u staat, door een ‘foto’ te maken van de 
kwaliteit binnen uw organisatie, gericht op het proces, de setting 
en op de kwaliteitsbeleving; 

• het cliëntperspectief als uitgangspunt te nemen, door met u de 
klantreis te maken op alle vier de niveaus van service excellence;

• het in de praktijk brengen van service excellence door met uw 
medewerkers op de werkvloer aan de slag te gaan;

• het snel opschalen door service excellence coaches op te 
leiden;

• het borgen van succes door met u te werken aan continu leren 
en verbeteren.

Ondersteuning op maat



• Bezielde medewerkers, meer werkplezier, 
een lager verzuim, meer aanbevelingen bij 
familie en vrienden en een betere 
arbeidsmarktpositie;

• Een betere marktpositie dankzij loyale 
klanten (zij zijn verantwoordelijk voor 
80 – 90 procent van de aanbevelingen);

• Doelmatige zorg, minder kosten en daarmee 
een verbetering van het rendement.

Het resultaat



Bent u klaar om de 
eerste stap te zetten? 

Neem dan contact 
op met Petra de Leede.



Petra de Leede
P R O J E C T  D I R E C T O R

“Liefdevolle zorg kan 
niet zonder een sterke 

organisatie”

p.deleede@p5com.eu
+31 6 825 08 583



www.p5com.eu +31 (0)35 531 00 62 info@p5com.eu


