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Thema: Klantbeleving in de zorg 
De patiënt/cliënt krijgt steeds meer inspraak op de persoonlijk gewenste zorgverlening en steeds meer invloed op het zorgaanbod. De overheid stuurt er op 
dat de zorg beter afgestemd moet worden op de individuele behoefte. Maar door de komst van beoordelingssites rondom zorgaanbieders is niet alleen de 
technische zorgverlening van belang maar ook die factoren die van invloed zijn op de individuele beleving van de patiënt/cliënt. 
 

Doel: facilitair verantwoordelijken in de zorg handvatten bieden rondom het creëren van de ultieme klantbeleving 
De eerste vraag die wij onszelf stelde was; Hoe creëer je de ultieme beleving? Er werd al snel aan de Hospitality branche gereflecteerd. Een artiest wil zijn 
talent uiten en voor zijn fans de beste performance neerzetten, zodat zij met een positieve ervaring terug blijven denken aan dat moment. Die performance 
wordt direct beoordeeld en gecommuniceerd via diverse communicatiekanalen in de media en bereikt iedereen die het horen wil. In deze beoordeling is het 
niet alleen de artiest die beoordeeld wordt, maar ook; de show, de ligging van de locatie, de parkeerfaciliteiten, de inrichting en akoestiek van de locatie, de 
gastvrije binnenkomst, de snelheid en gastvrijheid bij de horecagelegenheden etc. 
Bij een zorgaanbieder is het op hoofdlijnen niet anders. Daar is de zorgverlening van de verpleegkundige/arts hetgeen waar je voor kiest als patiënt/cliënt, 
maar de performance van deze verpleegkundige/arts is wel afhankelijk van de vergelijkbare bijbehorende factoren als voor de artiest. 
 

Programma: Creëren van de ultieme klantbeleving 
Het beste referentiekader in het creëren van de ultieme klantbeleving ben jijzelf. Dit is ons uitgangspunt geweest in de ontwikkeling van deze Zorgdag. Het 
moest een leuke, gezellige, inspiratievolle dag worden, waar men heeft gelachen en aan het denken is gezet door professionals. Én waar men regelmatig 
nog positief op terugkijkt.  
 
De Zorgdag vond plaats in het AFAS Circustheater te ’s-Gravenhage met het volgende programma: 
12.00 uur Ontvangst 
12.30 uur Gezamenlijke lunch in de keuken van Maison van den Boer 
13.00 uur Karl Raats; Waar is de artiest in úw zorginstelling? 
13.45 uur AFAS Circustheater; Wat voor invloed heeft de locatie op de performance? 
14.45 uur Pauze 
15.00 uur Klantcase; Wat is de ‘customer journey’ bij Instituut Verbeeten voor een ultieme klantbeleving?  
15.30 uur Hospitality in Praktijk; Hoe is het gesteld met de ultieme klantbeleving in de zorg? 
16.45 uur Netwerkborrel 
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Cabaretier – spreker – inspirator - coach  
Onderwerp: Waar is de artiest in úw zorginstelling? 
Door: Karl Raats 
 
Constateringen, handvatten, opvattingen en inspiratie van Karl Raats voor het creëren van de ultieme beleving: 

 Wat is luisteren? We kennen allemaal dit soort begrippen maar wat is het nu eigenlijk? Het is niet iets 
tastbaars waardoor het eenvoudig uitgelegd kan worden. Hierdoor heeft eenieder een andere interpretatie 
en beleving bij dit soort begrippen. 

 Als mens bouwen we steeds meer persoonlijke veiligheid op door de ervaringen die we op doen. Vooral 
dingen die mis gaan worden gearchiveerd en komen op als we later weer in een vergelijkbare situatie 
terecht komen. Dit wordt alleen maar erger naarmate we ouder worden en gaan onszelf meer beperken. 

 Dromen laten we als volwassenen veelal onuitgesproken omdat we continu excuses bedenken waardoor we 
het niet toelaten wensen uit te spreken.  
De ‘Ja’ cheque is een vooraf afgegeven antwoord ja die je cadeau doet, maar je weet nog niet waarop. Dit 
wekt argwaan. Je gaat denken; Maar wat nou als….Maar wat kan er gebeuren. Als er echt ingrijpende 
wensen zijn die een negatief effect zullen hebben dan zat dat toch al tussen de oren bij de ander en was het 
er vroeg of laat toch wel uit gekomen. Eigenlijk heb je niets te vrezen en geeft het alleen maar duidelijkheid. 
Ook het invullen van de vraag blijkt moeilijk te zijn. Waar wil ik nu echt een ‘Ja’ op. Het is maar eenmalig, 
dus het moet wel goed zijn. Op deze manier ga je wel jou droom laten uitkomen. Wensen uit laten komen is 
van belang in het behoud van de onderlinge relatie. 
Dit zouden we toch vaker moeten doen; jezelf niet zo veel beperkingen opleggen en de ander wat meer 
gunnen waardoor dromen werkelijkheid kunnen worden. Hierdoor wordt de intrinsieke beleving beter. 

 In de entree van het huis dat Karl had aangekocht, was een muurschilderij over de gebeurtenissen rondom 
Myrus. Myrus staat voor slapend. De slapende moeten er zijn om aan iets nieuws te kunnen bouwen. Kijk 
naar de geschiedenis en waar we nu staan. Maar ook jijzelf zult elke dag je slaap nodig 
hebben om daarna weer verder te kunnen komen. In de entree van het huis bij Karl werden 
wensen in flessen opgenomen waardoor de hoop ontstond dat dromen werkelijkheid 
zouden worden. Een fantastische plek waar je bewustwording krijg dat je continu onderweg 
bent om je dromen te verwezenlijken. Dit was overal in doorgetrokken. Ook in de werkplek 
was gemaakt op een arrenslee. Als je aan het werk bent, ben je altijd bewust onderweg naar 
iets nieuws. Een fantastische gewaarwording waardoor je het leven veel positiever gaat 
beleven.  
 

https://www.karlraats.com/
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 Er ging een stapel A4-tjes rond in de zaal met de vraag 2 of 3 A4-tjes af te nemen. Het grappige is dat er direct onduidelijkheid en verwarring 
ontstaat. Hoeveel moet ik er nu af nemen? 2 of 3? Wat gaat er gebeuren?  
De eerste vraag was; Maak een gat in een A4-tje. Het eerste wat je ziet is dat men rond gaat kijken wat de ander gaat doen. Zodra er één begint, dan 
volgt de rest pas. Dan zie je nog verschillende benaderingen van een gat aanbrengen in een A4-tje. De één drukte direct een gat in het A4-tje en de 
ander vouwt het A4-tje op tot een A6 en scheurt er een hoekje af waardoor er exact een rond gat in het midden van het blad komt.  
Fantastisch om te zien hoe verschillend mensen deze opdracht benaderen en hoeveel moeite de één er voor doet ten opzichte van de ander terwijl 
iedereen dezelfde vraag beantwoord. Door ieders persoonlijke eigenschappen en historie benaderen we één vraag heel verschillend.  
De volgende vraag was; Maak het gat groter zodat het A4-tje om je arm past. Dit ging een stuk makkelijker; Oh dat kan ik wel.  
De daaropvolgende vraag was; Maak een gat met één A4-tje voorzien van een aaneengesloten rand waar je met 2 personen volledig doorheen kunt. 
Hier zie je enkele naar het A4-tje kijken, vragen naar een schaar maar verder niets doen. Dit is voornamelijk het senior management die nooit dit 
soort klusjes hoeft te doen want dit laten ze normaal over aan anderen. 
Sommige gingen met een A4-tje in de hand op hun lip bijten om te proberen het briljante idee te kunnen bedenken.  
En andere legde verschillende A4-tjes van diverse personen tegen elkaar. Dit is de mentaliteit dat alles hetzelfde moet blijven in de basis en daarmee 
verandering moet gaan plaatsvinden.  
En een enkeling ging direct aan de slag met knippen en scheuren. Niemand kwam direct tot een oplossing. Er kwamen wel linten uit, maar daar bleef 
het ook bij. Er werd een aanzet gegeven hoe het mogelijk zou kunnen zijn en enkele hebben dit weten te realiseren.  
Maar met een lint ben je eigenlijk niet ver van het antwoord op de vraag. De vraag werd gesteld of je iets met het lint kunt doen zodat er een gat 
ontstaat. Nee was het antwoord. We mogen niet nieten, plakken of iets dergelijks dus, nee.  
Toen werd de vraag gesteld hoe je in het lint een gat kan maken. En direct kwam het antwoord. Vanuit het midden gaan knippen en dan ontstaat er 
vanzelf een gat met een aaneengesloten rand. 
Om het menselijk brein ‘buiten de standaard ontwikkelde denk patronen’ weer vrij te laten denken, moeten we niet de vraag beginnen met OF maar 
met HOE. Hierdoor wordt je brein open gesteld om een nieuwe ervaring/beleving aan te gaan die je daar kan brengen waar je zou willen zijn. 
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 Ik kan je met een Powerpoint bij willen brengen hoe chocolade smaakt, maar je kunt het ook zelf beleven door het te gaan proeven. Dit principe 
geldt ook als je een andere manier van werken wilt realiseren. Je zult het zelf moeten beleven wil je weten hoe het is en wil je kunnen veranderen.  

 Een winnaar is maar één persoon. Al die anderen die er naast staan, hebben ook super hard gewerkt om er uit te halen wat er in zit, maar worden 
direct als verliezers bestempeld. We beoordelen en bekritiseren eigenlijk alleen maar de ander over wat er niet goed gaat en wie er uit springt. Dit is 
eigenlijk niet fair. Waarom kunnen we niet ieders talenten opzoeken en deze bij elkaar brengen zodat de beste performance gerealiseerd kan worden 
wat een positieve beleving zal brengen? Wie kan ik zijn voor jou zodat jij het beste tot je recht komt? Waar ben jij echt goed in en hoe ga ik dat in het 
voetlicht zetten? Dan heb je de echte sterren bij elkaar. 
Je beperking is je talent. Waar zwijg je over maar gaat je makkelijk af? Talent is hierin een ruwe grondstof die bewerkt moet worden om het een 
diamant te laten zijn. Dit is het proces waar aan gewerkt moet worden. Je bent hier, dus je bent belangrijk en je hebt de wereld iets te bieden.  

Stage entertainment – AFAS Circustheater 
Onderwerp: Wat voor invloed heeft de locatie op de performance? 
Door: Hoofd duty management Jeffrey Louws 
 
De uitgangspunten voor Stage entertainment zijn als volgt:  

 Joop van de Ende is de oprichter van Stage Entertainment waarvan het AFAS Circustheater de eerste locatie was waar dé musicals van broadway 
moesten komen. Nu is er een afwisseling van eigen geproduceerde musicals en licenties die worden aangekocht van bestaande musicals.  

 Optimale gastvrijheid is de missie wat volledig in het DNA zit van Stage Entertainment. In de beginjaren was Joop diegene die tussentijdse controles 
uitvoerde in de praktijk of alles wel naar behoren werd uitgevoerd zodat alles klopt. Dit DNA zit nog altijd verweven binnen de 21 locaties 
wereldwijd.   

 Gastvrijheid betekent voor Stage-entertainment: 
 hygiëne 
 veiligheid (vindbaarheid van nooduitgangen, procedure calamiteiten etc.) 
 personeel 

 De ultieme gastvrijheid wordt ervaren als de vraag bij een bezoeker van het gezicht af gelezen wordt en daar direct op geanticipeerd wordt. En dit 
gebeurt bij Stage Entertainment voor alle doelgroepen. Van bezoekers voor de Lion King tot kinderen van 2+ voor Peppa Big. 

 Er wordt volledig gestuurd op wat de algemene behoefte is. Denk aan het uitserveren van drankjes aan 700 bezoekers in 20 minuten, of het 
plaatsen van vuilnisbakken bij vertrek. Er wordt alles aan gedaan om die ultieme gastvrijheidsbeleving mee te geven.  

 Het doel is dat mensen nog regelmatig terugdenken aan een positieve beleving bij Stage Entertainment. 

http://www.stage-entertainment.nl/
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Instituut Verbeeten 
Onderwerp: Wat is de customer journey voor de ultieme klantbeleving? 
Door: Manager Facilitair bedrijf Toon Trouw en Coördinator civiele diensten Olga Godefroy 
 
Instituut Verbeeten is sinds 1953 hét gespecialiseerde ziekenhuis voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Instituut Verbeeten beschikt over 3 
verschillende locaties in Tilburg, Breda en Den Bosch. Al meer dan 10 jaar geleden is de werkgroep Healing Environment opgesteld. In de ‘Healing 
Environment’ is het uitgangspunt de patiënten en de familie en kennissen in een comfortabele omgeving te laten begeven waar emotioneel al genoeg 
stress- en angstontwikkeling aanwezig is. De situatie is nu zelfs zo dat er patiënten zijn die nog even na de behandeling terug gaan naar bijvoorbeeld de 
puzzeltafel omdat ze zich daar graag begeven. 
 
In de ontwikkeling van de healing environment is er naar verschillende aspecten gekeken; 

 Het creëren van rust en een huiselijk gevoel in een veilige omgeving. 

 Vriendelijke receptionisten die niet in het wit zijn gekleed, maar in eigen kleding waardoor de afstand kleiner wordt tot de patiënt en zijn naasten. 

 De mens zich comfortabel voelt net zoals in de natuur. Daarom is de natuur naar binnen gehaald door;  
 de juiste architectuur en akoestiek toe te passen in het gebouw. 
 veel ramen toe te passen die veel licht bieden met uitzicht op de natuur. 
 binnen bomen te plaatsen. 
 wachtkamers in te richten aan de hand van de vier seizoenen. 
 foto’s te presenteren die gemaakt zijn in het nabije polderlandschap en toegepast zijn in de volledig afgesloten gang tussen Instituut 

Verbeeten en het Jeroen Bosch ziekenhuis.   

https://www.verbeeten.nl/
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 Er is comfortabel meubilair toegepast, gemaakt van warme gekleurde zachte stoffen. Kleur doet veel 
met de mens. En warme zachte stoffen omarmen de mens wat een behaaglijk gevoel geeft. 

 Er zijn activiteitenruimten gerealiseerd waar men een spelletje kan spelen of een boek kan lezen. 

 Om healing environment te kunnen dragen, moet je geschikt personeel selecteren die dit ook kunnen 
uiten. De vriendelijkheid, bereidheid om te helpen als dit nodig is of een praatje te maken is hierin 
zeer van belang.  

 De behandelruimten, waar machines in staan die er minder vriendelijk uitzien, zijn voorzien van 
keuzeopties in diverse lichtstanden en kleuren. Ook kan men eigen muziek laten afspelen. De 
behandeling zelf duurt eigenlijk maar heel kort maar de voorbereidingen duren het langst. Om de 
spanning te verminderen en het comfort te verhogen wordt hier aandacht aan geschonken. 

 Lichtkunst wordt toegepast wat effect heeft op de emotie. 

 De patiënt ziet altijd dezelfde gezichten rondom de behandeling.  

 De patiënt wacht niet op de arts maar de arts wacht tot het moment dat de patiënt er klaar voor is. Bij 
binnenkomst krijgt men een pasje, en aan de hand van registraties heeft de arts een idee wanneer de 
patiënt er klaar voor is.  

 Ook voor het personeel is het niet altijd even gemakkelijk. Hier zijn ook activiteitenruimten voor 
ingericht en ruimten waar men zich even kan terugtrekken. 

 
Essentieel in de ontwikkeling van de Healing Environment is het meegaan in de situatie van de patiënt.  
Dit is van essentieel belang in de selectie van nieuwe medewerkers. Iedereen moet het DNA uit kunnen 
dragen wat geld en tijd kost maar wel het beste resultaat oplevert. 
 
Elke ochtend vinden er een belevingsronden plaats waarin door de ogen van de patiënt bekeken wordt hoe de 
omgeving er bij staat. Dit resulteert in: 

 een opgeruimde omgeving. 

 minder storingen. 

 storingen die verholpen zijn voordat de patiënt binnen is. 
  
Statistisch gezien stijgt de betrokkenheid van de medewerkers (gemiddeld cijfer 7,3) en de klanttevredenheid (gemiddeld cijfer 9,6). Het ziekteverzuim ligt 
onder het Nederlands gemiddelde.  
Er zijn geen onderzoeken gedaan in hoeverre de investeringen rondom de gastbeleving bijdragen aan het welzijn van de patiënt. De klanttevredenheidcijfers 
zeggen voor Instituut Verbeeten voldoende. 
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Hospitality in praktijk 
Onderwerp: Hoe is het gesteld met de ultieme klantbeleving in de zorg? 
Door: Consultant klanttevredenheid Nicolien Bil 
In een competitie van drie teams is beoordeeld hoe het met de gastvrijheid is gesteld bij: 

 Ouderenzorg; Volckeart 

 Ziekenhuis; De Gelderse Valei 

 Attractiepark; De Efteling 

Bij elke locatie heeft een mistery visit plaatsgevonden die we doorlopen hebben. De resultaten van de mistery visit waren als volgt: 

 Volckeart De Gelderse Valei De Efteling 

Website Zilver Zilver Goud 

Telefonisch contact Zilver Zilver Zilver 

Routing onderweg Zilver Zilver  Goud 

Parkeren Zilver Zilver Zilver 

Ontvangst Brons Brons Goud  

Hygiene Zilver Zilver Zilver  

Horeca voorzieningen Goud Goud Goud  

Menselijk contact Goud Brons Zilver  

Veiligheid Zilver Brons Zilver 

Routing binnen Zilver Goud Goud  

Contact vertrek Zilver Zilver Goud  

Conclusie is dat er in zorginstellingen meer aandacht uit mag gaan naar de gastbeleving, maar er zijn ook al een aantal elementen goed ingericht. Er is 
absoluut ruimte voor verbetering, al zijn deze er ook nog voor de Efteling.   

https://facilicomsolutions.nl/hip
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Conclusie 
Het doel van deze dag was facilitair verantwoordelijken in de zorg handvatten mee te geven rondom het creëren van de ultieme beleving.  
De belangrijkste lessen die we uit deze dag mogen meenemen, zijn:  

 Hoe ouder je wordt, des te meer beperkingen je jezelf oplegt. Laat dromen uitkomen in belang van jezelf en de onderlinge relatie in je omgeving. En 
ben er bewust van dat je dan iedere dag weer op weg bent naar het verwezenlijken van je dromen. De intrinsieke beleving wordt hierdoor beter. 

 Door ieders persoonlijke eigenschappen en verleden, benaderen we één vraag allemaal verschillend met een andere beleving. 

 Om het menselijk brein weer vrij te kunnen laten denken, moeten we niet de vraag beginnen met ‘of’, maar met ‘hoe’. 

 Ik kan je wel vertellen hoe chocolade smaakt, maar door het zelf te ervaren kun je er waarde aan hangen en actie op ondernemen.  

 Het moet in het DNA van de organisatie zitten om de patiënt/cliënt/bezoeker/klant een positieve beleving te laten ervaren. Dit maakt onderdeel uit 
van je missie dat door alles wat je toepast en iedereen die zich hier begeeft, gedragen moet worden.  

 Ontwikkel een visie vanuit de ogen van de patiënt/cliënt/bezoeker/klant om daadwerkelijk een positieve klantbeleving te kunnen realiseren. 

 Door mensen in te zetten met passie en talent en elkaar te laten versterken, maakt dat iedereen een positieve beleving mee krijgt.  

 Naast het menselijke aspect is de hygiëne en de veiligheid van de omgeving van groot belang in het totaaloordeel van de ultieme beleving.  
 
Gom ZorgSupport wenst u veel plezier en succes toe in de ontwikkeling naar de ultieme klantbeleving in uw organisatie vanuit het oogpunt van de bezoeker, 
de patiënt of cliënt, de medewerker en de leverancier. En sta nog eens stil hoe u als bezoeker restaurant Le Cirque binnen kwam en de Zorgdag heeft 
beleefd. Wellicht dat u daar iets uit mee kunt nemen in de ontwikkelingen binnen uw organisatie. 
 
En als er vragen zijn, of u een sparringpartner zoekt om eens van gedachten te wisselen, dan weet u ons te vinden.    
 
Met vriendelijke groet, 
Team Gom ZorgSupport  


