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Wat leer je?
Hoe reageer je op klachten? Aan de hand van 

slimme checklists leer je hoe je een brief of e-

mail opstelt die zijn doel bereikt.

Opbouw

•  Hoe zit een reactie op een klacht in elkaar? 

Hoe begin je, hoe rond je af?

• Hoe onderbouw je je standpunt? Hoe over-

   tuig je de lezer?

•  Structuuraanduiders: de tekst toegankelijk 

maken (alinea’s, topiczinnen, kopjes)

• Hoe schrijf je een beknopte samenvatting als

   de klacht al telefonisch is afgehandeld?

Stijl en toon

• Klantgericht schrijven, wat is dat? De juiste 

   toon; de juiste woordkeus

• Empathie verwoorden én zakelijk blijven

• Hoe ga je om met agressieve en emotionele

   reacties?

• Hoe ga je om met lastige situaties, zoals 

   meerdere klachten, onredelijke klachten of 

   situaties waarin je geen toezegging kunt 

   doen?

• Hoe houd je de relatie goed als je de klant 

   geen gelijk kunt geven?

• Lezergerichtheid: hoe schrijf je een persoon

   lijke tekst die precies is toegesneden op de 

   situatie?

Voor wie
Voor medewerkers die klachten van klanten 

afhandelen. Of voor medewerkers die contact 

hebben met klanten en soms ook te maken 

krijgen met klachten.

Data & locatie
Effectief reageren op klachten kun je incompa-

ny organiseren of volgen als privé- of duotrai-

ning. De data en locatie bepalen we in overleg.

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Effectief reageren op klachten zijn afhankelijk 

van je wensen en de grootte van de groep. 

Meer weten? Bel naar 020 - 598 64 20. We ko-

men graag langs voor een vrijblijvend advies-

gesprek.

Ook de beste organisaties krijgen wel eens een klacht. De grote vraag is natuur-

lijk, hoe je hier als organisatie het beste mee omgaat. Hoe reageer je op een 

klacht, terwijl je tegelijkertijd de relatie met de klant versterkt? Je leert het in de 

training Effectief reageren op klachten. 
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