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Klantvriendelijkheid 
“Bijdragen aan het imago van de onderneming” 

Algemene informatie  
Een opleiding voor vrachtwagenchauffeurs groep C – CE in het kader van de nascholing vakbekwaamheid (Code 
95). De deelnemers ontvangen na de sessie het getuigschrift van deelname (7 u per sessie), zoals voorzien wordt 
in de reglementen van de FOD-mobiliteit.. Er wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de bepalingen van het 
KB van 7 mei 2007 dat per 10 september 2009 in voege trad voor alle voertuigen van categorie C. 
	
Het doel van de training “Bijdragen aan het imago van de onderneming”  is om de deelnemers een goed inzicht 
van hun opdracht als vertegenwoordiger van het bedrijf te geven.   
Tijdens het parcours zullen de deelnemers leren om hun bedrijf bij de klant en de bezochte bedrijven te 
promoten. 
De deelnemers zullen leren, door de juiste interactie,  hoe je de know-how en attitude van hun bedrijf aan 
anderen kan overbrengen.    
De deelnemers zullen zichzelf kunnen aanpassen aan verschillende types van klanten en zo de beste 
ambassadeur voor hun bedrijf worden. 
De deelnemers zullen groeien en meer vertrouwen krijgen in hun persoonlijke mogelijkheden om beter als 
vertegenwoordiger van hun bedrijf te kunnen functioneren.  

Trainingsobjectieven: 
- Na deze trainingssessies, … 

ü Heb je een inzicht in de organisatie van je bedrijf. 
ü Verdedig je je medewerkers in moeilijke situaties. 
ü Heb je een betere kijk wat de klant van je verlangt. 
ü Weet je hoe een klant denkt. 
ü Communiceer je bewuster met klanten. 
ü Ben je een ambassadeur voor je bedrijf. 
ü Heb je meer vertrouwen in je omgang met klanten. 

- In praktijk: 
ü Lever je een professionele dienst. 
ü Pas je jezelf beter aan de noden van de klant aan. 
ü Ontwikkel je een betere relatie met de medewerkers van de klant. 
ü Voel jezelf zeker als ambassadeur en gedraag jezelf professioneel:  

§ Wees vertrouwd om met de klanten om te gaan (interactie). 
§ Vertrouw dat je om kan gaan met moeilijke vragen en “lastige” klanten. 
§ Lever een professioneel “product” af! 

Inhoud en agenda 

Voormiddag: 
- Intro  
- Hoe functioneert mijn bedrijf?  
- Wat is een klant?  
- Wat wil een klant?  
- Hoe denkt een klant? 

Tijdens de sessie wordt het interne functioneren van een bedrijf onder de loep genomen. De verschillende 
posities van de medewerkers worden doorgelicht en in hun kader geplaatst. Door de inbreng van de trainees 
worden zij bewust dat iedere functie binnen het bedrijf het waard is om bij de klant te verdedigen en te promoten. 
Het fenomeen “klant” is voor veel deelnemers een abstract begrip en wordt in een duidelijke context geplaatst. 
Door eigen ervaringen als klant wordt het “klant-gericht-denken” gestimuleerd. Conflict situaties uit de praktijk 
worden gebruikt als voorbeeld om tot een beter inzicht in de relatie leverancier-klant te komen.  

Namiddag: 
- Wat is communicatie?  
- Hoe communiceren wij? 
- Praktische oefeningen met rollenspel. 
- Bespreking van de situaties 
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- Juiste methode om de communicatie met de klant te verbeteren. 
- Samenvatting en evaluatie 

Door middel van spel- en samenwerkings-technieken worden de deelnemers er zich van bewust dat 
communicatie niet enkel veel praten betekent. Het inleven in het de situatie van de klant wordt benadrukt, zodat 
de deelnemers steeds “dezelfde taal” praten als hun klanten. 
Actieve deelname in gesprekken met alle deelnemers worden ingebouwd, zodat de communicatie zal opbouwen 
van start-niveau  en steeds verder naar een gevorderd niveau. Hier worden ze geëvalueerd door hun collega’s. 
Deze positief gerichte evaluatie stuurt hen verder op een hoger niveau.  
Hierna volgt de evaluatie en afronding van de training. 

 


