
‘Regie in eigen hand houden’
Twee winkeldames staan gezellig over het afgelopen stapweekend te kletsen, terwijl wachtende 

klanten duidelijk hun geduld verliezen. Wat doe je hier als leidinggevende aan? En wat als een klant  

behoefte heeft aan een diepgaand gesprek, terwijl nog twintig mensen staan te wachten op een  

ijsje? “De klant is koning, maar het personeel moet de regie in handen houden”, vindt Jacqueline de 

Bree van Bureau V.R.I.S. Met een praktische kijk op ondernemerschap adviseren de trainers van  

‘het huis der gedragsverandering’ ondernemers op het gebied van leiderschap en communicatie. 

DooR ClaRa Bloemhof

Interactie met klant en personeel

Ondernemerschap houdt meer in dan een uitgebreide productkennis 
hebben en een administratie kunnen voeren. Goede gespreksvaar-
digheden, het kunnen geven van feedback en het kunnen voeren van 
een effectief sollicitatiegesprek zijn minstens zo belangrijk en zorgen 
er onder meer voor dat zowel klant als personeel zich meer betrok-
ken voelt bij het bedrijf. Vaklieden stellen vaak het belang van de klant 
voorop, merkt Jacqueline de Bree, naast oprichter van, ook trainer bij 
Bureau V.R.I.S. “Soms zelfs wat té veel”, durft ze te stellen. “Winkeliers 
laten zich te veel leiden door de klant, terwijl ze vaak niet weten dat 
ze het verkoopproces zelf kunnen beïnvloeden.”
De volgende situatie dient zich aan: een klant heeft zijn ijsje gekre-
gen en betaald, maar voelt de drang om uitgebreid over zijn vakan-
tieplannen of familiesituatie te praten. Achter hem staat een aantal 
klanten in de rij te wachten. “Hier is het zaak om op een vriende-
lijke manier het gesprek af te sluiten”, meldt De Bree. “Hier zijn 
verschillende technieken voor, die wij ondernemers bijbrengen 

OVER BuREau V.R.I .S.
V.R.I.S. staat voor Visie, Resultaat, Intermenselijk en Samenwerking. Het bedrijf is vanuit 
Lochem inmiddels zeven jaar actief en voorziet organisaties van advies, geeft trainingen 
op maat en biedt team- en individuele trainingen ‘on the job’. Daarnaast is het team van 
acht man/vrouw gespecialiseerd in outplacement en tweedespoortrajecten. “Onze trai-
ningen maken we echt op maat van de klant”, vertelt coach Femke Roozen. “We gaan 
vooraf in gesprek met de klant, luisteren heel goed naar de leervraag en maken op basis 
daarvan een analyse. Die resulteert in een passende training die echt in de praktijk is toe 
te passen.” Van dikke boeken met managementmodellen en omschrijvingen van klan-
tentypes moeten de trainers van V.R.I.S. niets weten. De Bree: “Zonder een vertaalslag 
naar de werkvloer heb je niets aan theorie. Ook werken wij niet met bepaalde typen 
klanten, want niemand wil in een hokje worden geplaatst. Alleen door te observeren en 
actief naar de klant te luisteren, ontdek je wat hij nodig heeft.”  Meer informatie op 
www.bureauvris.nl. 
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tijdens de training Gespreksvaardigheden. Tijdens zo’n training 
leert de deelnemer de regie te houden over een gesprek, zonder 
dat de klant dat in de gaten heeft. Eén van die tactieken is bijvoor-
beeld alvast oogcontact te maken met de volgende klant. Een 
gespreksvaardigheid is de  laatste zin te herhalen of een parafrase 
- een samenvatting in uw eigen woorden - te geven en daarbij 
vriendelijk uw wens weer te geven. U geeft daarmee aan dat u 
heeft geluisterd en dat is voldoende voor de klant.”

FEEDBaCk
Ze neemt als voorbeeld de gezellig keuvelende winkeldames die 
hun weekendperikelen doornemen terwijl een klant staat te wach-
ten op het moment dat hij kan bestellen. “Als de werkneemster 
dan vervolgens zonder excuses te maken richting de klant, eindelijk 
de bestelling opneemt, is het aan de leidinggevende om haar daar 
op aan te spreken”, stelt De Bree. Maar níet voor het oog van de 

klant. “Klanten zijn erg gevoelig voor sfeer”, laat ze weten. “Een 
klant merkt het gauw genoeg als de onderlinge sfeer niet helemaal 
goed is.” De coaches van V.R.I.S. leren ondernemers om feedback 
te geven middels de HEG-methode: handeling - effect - gewenst 
gedrag. De Bree: “In deze situatie is de handeling: de medewerk-
ster verontschuldigt zich na het praatje niet tegenover de klant 
voor het wachten. Het effect is daarmee dat de klant geïrriteerd 
raakt en daarna misschien niet meer terugkomt. Dit benoem je 
tegen de medewerkster en daarbij laat je weten wat het gewenste 
gedrag is: dat ze voortaan vooraan in de winkel staat en alert blijft.” 
José Krekels van IJssalon Hoeve Willem III in Helenaveen (vlakbij 
Deurne) is het met De Bree eens dat een dergelijk feedbackgesprek 
niet voor het oog van de klant moet worden gevoerd. “Meestal pro-
beer ik zo’n probleem luchtig aan te kaarten door middel van een 
grapje”, licht zij toe. “In de trant van: ‘Zou je niet eens aan onze 
gasten denken?’. Meestal wordt dit meteen opgepikt. Mocht het 
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structureel gebeuren dat een medewerker geen of niet snel genoeg 
aandacht schenkt aan een klant, dan neem ik hem of haar even apart 
voor een 1-op-1-gesprek.” Het is volgens trainer De Bree belangrijk 
om je medewerkers ook te vertellen hóe ze kunnen veranderen.  
“Heel belangrijk als je wilt dat je medewerkers zich ontwikkelen.” 
Krekels heeft het weleens meegemaakt dat twee van haar werkne-
mers elkaar bijzonder leuk begonnen te vinden. “Ik heb niets tegen 
stelletjes op de werkvloer, maar op een gegeven moment stonden 
ze regelmatig met elkaar te ginnegappen bij de afwas. Ik kan me 
voorstellen dat klanten zich toen niet serieus genomen voelden. 
Dat heb ik opgelost door ze óf apart, óf samen met andere col-
lega’s in te roosteren.”  Volgens De Bree zou je dit ook kunnen 
oplossen door de medewerkers bewustwording van hun eigen 
gedrag te laten zien, door de HEG-methode.

INTERpRETaTIE VERSuS OBSERVaTIE
Nog een situatie: een vrouw loopt met een verwarde blik in haar 
ogen de winkel binnen, bijtend op haar nagels. Het is dan heel 
gemakkelijk om te denken: ‘Die mevrouw is vast in de war, is ze hier 
wel op de goede plek?’ De Bree benadrukt dat dit een typisch 
geval van interpretatie is. “De observatie is echter heel simpel: een 
vrouw komt de winkel binnen. Het kan soms moeilijk zijn om je 

eerste indruk opzij te zetten. Zorg er daarom altijd voor dat je 
zeker weet of je waarnemingen kloppen. Het zou namelijk heel erg 
zijn als je het mis blijkt te hebben en de klant dat doorheeft.” Het-
zelfde gaat op voor collega’s onderling. “Een werknemer die in 
jouw ogen veel zeurt, is vaak iemand die erg betrokken is bij het 
bedrijf”, merkt De Bree op. “Ook hier geldt: observatie gaat voor 
interpretatie. Spreek de werknemer hier op aan en probeer achter 
de oorzaak van het negatieve gedrag te komen. Wat is de drijf-
veer? Vaak is een gebrek aan informatie de reden van het gedrag 
en door alleen te interpreteren kan een conflict ontstaan. Ook een 
veel voorkomende oorzaak is gebrek aan waardering. Een schou-
derklopje af en toe kan dan wonderen verrichten. De communi-
catie en relatie tussen werknemers is ongelooflijk belangrijk. De 
klant merkt daar meer van dan je denkt.” 

In de volgende editie van vakblad IJs! gaan we verder in op sollici-
tatieprocedures in de ijssalon. In die editie meer tips en ervaringen 
van Bureau V.R.I.S. en José Krekels.

SpECIalE TRaININg ‘OBSERVaTIE EN gESpREkSTEChNIEkEN’ 
Korting voor vakblad IJs!-abonnees
Speciaal voor abonnees van vakblad IJs! ontwikkelde Bureau V.R.I.S. de basistraining 
‘observatie en gesprekstechnieken’. Een vier uur durende, interactieve training voor 
zowel leidinggevende als werknemer, waarin het verschil wordt toegelicht tussen inter-
pretatie (wat denk ik te zien) en observatie (wat zie ik) en waarbij de basistechnieken 
voor een gesprek worden toegelicht. Hoe geef ik feedback, hoe houd ik de regie over 
een gesprek en hoe voer ik een sollicitatiegesprek? “Met deze basisgesprekstechnieken 
kan een leidinggevende ook veel gemakkelijker een slechtnieuwsgesprek of een ziekte-
verzuimgesprek voeren”, stelt Jacqueline de Bree. De training wordt aangeboden in lo-
kaal N22 van Hotel De Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5 in Wageningen en vindt plaats op 
de volgende data: 13 en 14 mei, 3 en 4 juni. Maximaal tien deelnemers per training en 
de organisatie behoudt zich het recht om data toe te voegen, te verplaatsen of te 
schrappen. Door de samenwerking met vakblad IJs! ontvangen deelnemers een eenma-
lige korting van 110 euro op de training! De training kost hierdoor slechts 265 euro per 
persoon.  Aanmelden kan via het aanmeldformulier op www.bureauvris.nl (onder Con-
tact) of telefonisch via officemanager Marianne Litjens, tel. 0573-256088. 
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