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DierenartsenRadar 
“De feedbacktool voor een dierenartsenpraktijk” 

 
 
 

 
  

Algemene informatie 
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De belangrijkste Business Pijler van de praktijk 
 
Voor de continuïteit van de praktijk als zorgverlener en werkgever is het terugkeren van bestaande 
klanten en het aantrekken van nieuwe klanten essentieel. Het wel of niet terugkeren naar, en loyaal 
zijn aan, de praktijk is afhankelijk van de ervaring van de klant tijdens een bezoek. Dit maakt de 
ervaring van de klant de belangrijkste business pijler van de praktijk en onderstreept het belang van 
het onderzoeken van de klant ervaring. 
 
Hoe krijgt u grip op de klantervaring? 
 

Verwachtingsmanagement en Feedback 
 
Een klant komt met een specifiek probleem naar de praktijk en heeft mogelijk de verwachting dat dit 
probleem tijdens het bezoek wordt opgelost. Het gehele team van de praktijk heeft een rol in het 
managen van deze verwachting zodat uiteindelijk aan de verwachting kan worden voldaan. 
Controleren of er aan de klantverwachting is voldaan en de klant met een positieve ervaring de praktijk 
verlaat is alleen mogelijk door te vragen naar de klantervaring. De klant geeft feedback over dat wat 
hij of zij heeft ervaren. 
 

Klanttevredenheid is de waardering van de 
ervaring 
 
Klanten vinden iets van hetgeen zij hebben ervaren. Zij uiten 
hun tevredenheid of ontevredenheid op velerlei manieren. 
Dat duiden we met klanttevredenheid. Klanttevredenheid kan 
worden getoetst via enquêtes waarin naast de ervaringen 
vaak ook om een waardering wordt gevraagd. Niet zelden 
ervaren medewerkers feedback als een saai & anoniem 
rapport, dat in de la verdwijnt en de nadruk legt op het 
negatieve.  
 
Hoe zorgt u ervoor dat feedback van uw klanten juist een bron 
van energie wordt? 

Continue reflecteren is iets anders dan continue verbeteren 
 
Door uw medewerkers verantwoordelijk te maken en in staat te stellen om continue te reflecteren op 
hun handelen ontstaat ruimte voor verandering. Geef uw medewerkers direct inzicht in het 
contactmoment tussen hen zelf en de klant. Het contact met de klant ligt dan nog vers in het geheugen, 
waardoor ze hun eigen gedrag in de betreffende situatie kunnen terughalen. Om meer inzicht te 
krijgen kunnen ze contact opnemen met de klant of de casuïstiek met collega’s bespreken. Daarna 
beoordeelt het team of er een optimalisatie of verbetering wenselijk is, of dat het reflectiemoment op 
zich afdoende was. De klantervaring draagt op deze manier bij aan het ontwikkelen van een 
feedbackcultuur binnen de praktijk. 
Hoe zorg je dat je vanuit het bespreken van de ervaring tot optimalisaties komt? 
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Optimaliseren vanuit reflectie 
 
We zien, dat wanneer medewerkers reflecteren op hun eigen handelen, dat naast verbeterpunten met 
name de positieve ervaringen een cruciale rol spelen. Organisaties hebben de neiging om vanuit 
negatieve feedback te willen veranderen. Het reflecteren op wat goed gaat geeft je inzicht in het 
gedrag en de processen, die leiden tot loyale klanten. Dit inzicht kun je gebruiken om je dienstverlening 
verder te optimaliseren. Onze visie is daarom: optimaliseer juist dat wat goed gaat en verander alleen 
waar het écht nodig is.  
 
Hoe zorg je dat teams energie krijgen en willen reflecteren? 

De kracht van aandacht 
 
Er zijn veel manieren om klantervaringen in beeld brengen en hiermee aan de slag te gaan. 
Waarschijnlijk doet u dat zelf al met veel expertise. Wij hanteren een aanpak die wij de kracht van 
aandacht noemen. Medewerkers zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor de opvolging van ervaringen 
van hun klanten en beïnvloeden op die manier direct hun beleving en loyaliteit. 

De kracht van aandacht bestaat uit 4 lagen: 

¥  Aandacht krijgen voor je verhaal | Dat geeft je klant kracht. 
 

¥  Aandacht voor wat er goed gaat | Dat geeft je als professional kracht. 
 
¥  Aandacht voor wat beter kan | Dat geeft de dienst / serviceverlening nog meer kracht. 
 
¥  Aandacht voor het gesprek | Dat geeft je relatie met je klant kracht. 

 

Wilt u meer informatie of voorbeelden uit de praktijk? 
 

Uiteraard komen we graag bij u langs om meer te vertellen 
en te laten zien over onze vormen van ondersteuning. 
Aanvullend laten we u uiteraard ook graag kennis maken met 
onze tool DierenartsenRadar. Via onze live demo laten we u 
zien en ervaren hoe de verhalen van klanten op het 
Storyboard binnenkomen en hoe de workflow in de praktijk 
werkt.  

Ook wij geloven dat loyale klanten ons waardevolste kapitaal 
zijn. 

Voor informatie of een afspraak kunt u vrijblijvend contact opnemen met:  
Bob van der Heijden: bob@dactari.nl, 06 22 900 190 
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Een divers aanbod in ondersteuning: 
In onderstaande tabel ziet u op welke wijze wij uw organisatie ondersteunen:  

THEMA ORGANISATIEDOELEN UITDAGING ONZE ONDERSTEUNING 

Strategie Klanten behouden is effectiever 
dan klanten werven: loyale 
klanten en medewerkers zijn je 
belangrijkste kapitaal.  

Hoe krijg je de strategie, visie, missie 
en kernwaarden door vertaald naar 
gedrag op de werkvloer? 

Wij helpen teams om de organisatie strategie op 
basis van feedback van hun eigen klanten te 
vertalen tot concrete afspraken over gedrag. 
Deze afspraken worden vervolgens continu 
getoetst bij de klant, zodat zij geborgd worden.  

Beleving 
Wat ervaart de klant? 
Klanttevredenheid is 
achterhaald, als organisatie wil 
je weten wat de klant ervaart. De 
ervaring bepaalt of de klant 
terugkomt.  

Vaak wordt het bezoek van een klant 
aan de praktijk vanuit het perspectief 
van de praktijk bekeken. Maar weinig 
praktijk controleren of deze aanname 
correct is. 

Wij laten het team kennis maken met de 
feedback van hun klanten als onderdeel van het 
ontwikkelen van een feedbackcultuur in de 
organisatie. 

Inzicht Inzicht in wat er goed gaat en 
wat er beter kan via het 
storyboard   

Hoe stuur je op de beleving van een 
individu en krijg je de verhalen van al je 
klanten op je netvlies? En bovenal: hoe 
neem je je team daarin in mee, zodat 
het ook iets van hen wordt en blijft? 

Wij maken voor teams hun eigen klantbeleving 
zichtbaar in één oogopslag dankzij het 
’Storyboard’ van de tool DierenartsenRadar. 
Medewerkers krijgen zo de verhalen van hun 
klanten direct in beeld en weten wat er goed 
gaat en wat beter kan. 

Verbinding 

Zien dat het goed gaat geeft 
vertrouwen. Zien wat er beter 
kan geeft een doel. Het 
verbinden van professional en 
klant versterkt de relatie. Het 
creëren van effectieve 
feedbackloops maakt de 
organisatie agile. 

We weten wel wat er is gezegd, maar 
niet door wie en vaak zit er veel tijd 
tussen. Als we dat wel weten laten we 
meestal via tussenstappen contact tot 
stand komen. Hoe leg je dat nu bij de 
professional zelf neer? 

Wij bieden een workflow aan die uitgaat van 3 
stappen: luisteren, leren en optimaliseren. 
Hierdoor versterkt de verbinding tussen de 
professional en de klant. Het heeft tevens een 
positief effect op de verbinding tussen 
leidinggevende en medewerkers. 

Cultuur 
 
Klantervaringen zijn een 
onderdeel van een cultuur 
waarbinnen feedback ontvangen 
en geven gestimuleerd wordt. 
 

Hoe zorg je dat het bespreken van 
feedback onderdeel van de cultuur 
wordt die bijdraagt aan de groei van het 
individu, het team en de organisatie? 

Wij geven het team de mogelijkheid om 
klantenfeedback bespreekbaar te maken binnen 
de praktijk en ondersteunen bij het verbeteren 
van de benodigde vaardigheden. 

Opleiden 

 

Als organisatie wil je 
medewerkers mogelijkheden 
bieden tot persoonlijke 
ontwikkeling en groei. 

Hoe voorkom je dat het geld dat je 
uitgeeft aan training leidt tot een hele 
leuke dag, maar er geen duurzaam 
effect is? 

Wij stimuleren en ondersteunen de behoefte die 
professionals hebben om te reflecteren en om 
van daaruit te leren. Wie bieden hierin diverse 
ondersteuning op maat, zoals bijvoorbeeld een 
workshop over het vertalen van feedback naar 
het optimaliseren van de dienst- 
serviceverlening. 

Benchmark 

 

Als organisatie heb je de wens 
om te leren van anderen door 
het vergelijken van resulaten. 

Hoe voorkom je dat je appels met 
peren vergelijkt waardoor je mensen 
meer demotiveert dan motiveert? 

Wij ondersteunen klanten in het delen van 
bevindingen, zowel binnen als buiten de eigen 
organisatie. Wij verbinden professionals binnen 
bedrijfstakken met elkaar. 

Efficiëncy Flexibel inzetbaar, kosten 
overzichtelijk en beheersbaar. 
Ondersteuning bij het 
implementeren van verandering. 

Een ontevreden klant vertelt zijn of haar 
ervaring minstens aan10 anderen door. 
Een klachtenprocedure kost vaak veel 
tijd en geld en brengt niet altijd een 
oplossing. Kan dit ook anders? Hoe 
vertaal ik de klantervaring in naar 
veranderingen op de werkvloer? 

Door de professional verantwoordelijk te maken 
voor de feedbackloop, ben je als organisatie de 
formele klacht vaak voor. Je voorkomt dat je 
klant met die 10 mensen spreekt over zijn 
negatieve ervaring. Wel zo goed voor uw 
business. Wij ondersteunen bij de vertaling naar 
de werkvloer. 

 


