
Interactieve business game met klantgerichtheid en 
klantrelatiemanagement als rode draad

WORKSHOP 
KLANT-ERGER-JE-NIET



STIMULEREN VAN KLANTGERICHTHEID OP EEN SPEELSE MANIER

Klant-erger-je-niet is een actieve workshop in spelvorm.  
De workshop is bij uitstek geschikt om deelnemers het 
belang van klantgerichtheid te laten ervaren en de 
inzichten vervolgens in de eigen werksituatie te 
activeren. Belangrijke thema?s zoals van buiten naar 
binnen kijken, klantbehoeften, klanttevredenheid, 
klantcommunicatie en het creëren van ambassadeurs  
zijn de rode draad door de game. Ook onderlinge 
samenwerking en het delen van klantinformatie spelen 
in de game een belangrijke rol.

DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN

Of je nu zaken doet met consumenten of met bedrijven, 
Klant-Erger-Je-Niet is  overal inzetbaar waar klanten belangrijk 
zijn. Ook in overheid en not-for-profit. 

Deelnemers aan deze game ervaren de 
klantgerichtheidsprincipes aan den lijve. Daardoor dringt de 
boodschap veel dieper door. Tussendoor zijn er reflectierondes 
met effectieve werkvormen om het inzicht van de deelnemers te 
vergroten. Ze kunnen experimenteren met veranderingen in hun 
aanpak en leren daardoor dat veranderen makkelijk en leuk kan 
zijn.

Na afloop van het spelgedeelte faciliteren onze ervaren 
begeleiders een workshop om de beoogde leerdoelen te vertalen 
naar actieplannen voor je eigen organisatie. Daarmee wordt deze 
dag direct zeer praktisch en concreet.

PRAKTISCH EN CONCREET: KLANTGERICHT 
ONDERNEMEN IN SPELVORM

 SLIMME TOEPASSINGEN VAN 
DEZE BUSINESS GAME :

- KLANTFOCUS VERGROTEN

- AFTRAP CRM-TRAJECT

- HEISESSIES, 
MANAGEMENTDAGEN,  
KLANTENDAGEN

"Goed uitgedacht, flexibel opgezet en 
professioneel uitgevoerd."

?Een goed instrument om te werken 
aan onderling begrip en 

teambuilding?  



RESULTAAT

 

BOEK NU 

Deze workshop geven we 
alleen in-company. Boek nu 
een workshop voor jouw 
team. 

Klik hier om je aanvraag 
online te doen, of bel ons op 
030-2209796. 

Met deze workshop laat je deelnemers het belang van 
klantgerichtheid ervaren en die inzichten vervolgens activeren in 
hun eigen werksituatie.  Veel energie, plezier en klantfocus 
gegarandeerd!

INHOUD
Klant-erger-je-niet is een training in klantgericht ondernemen in 
de vorm van een business game. In deze spelsimulatie is het de 
doelstelling om aan de klantwensen te voldoen én tegelijkertijd 
ook de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Belangrijke principes 
zoals klanttevredenheid, klantwaarde, klantloyaliteit, 
klantbehoud en klantambassadeurs komen aan bod.

DOELGROEP
Deze workshop is geschikt voor alle teams die verantwoordelijk 
zijn voor tevreden klanten: medewerkers, afdelingen, project-en 
managementteams. Of je nu in een consumentenmarkt, 
business-to-business, overheid of not-for-profit actief bent, deze 
workshop is relevant voor elke organisatie die klantgerichter wil 
worden en klanten meer centraal wil stellen. 

INDELING
De workshop bestaat uit twee sessies van een halve dag, met 
een tussenperiode van een week. Na de eerste sessie werken wij 
de resultaten uit zodat de deelnemers in de tweede sessie direct 
weer aan de slag kunnen. Na  de tweede sessie evalueren we de 
resultaten met de opdrachtgever en geven we nog wat handige 
tips mee.

DEELNEMERS
Klant-Erger-Je-Niet wordt gespeeld met teams van 6 tot 14 
personen. Bij meer deelnemers spelen we met meer teams 
tegen elkaar. Zo kunnen we ook 200 mensen tegelijkertijd in 
beweging krijgen.

WORKSHOPLEIDER
Deze workshop wordt gegeven door een van onze ervaren 
workshopfacilitators. Omdat dit een in-company workshop is 
kunnen we je doorgeven wie jullie gaat begeleiden zodra we in 
onderling overleg de data van de sessies hebben vastgesteld.

KOSTEN
Bij een groep van maximaal 14 personen is de prijs  ? 2.950 en bij 
twee groepen ? 4.200. Voor extra deelnemers zijn de meerkosten 
? 146,50 per deelnemer.  De prijzen zijn inclusief alle spel- 
materialen en begeleiding door één of meer ervaren facilitators 
op je eigen locatie. Exclusief btw en reiskosten.

VRAGEN
Heb je vragen over deze workshop, onze andere workshops & 
trainingen of onze overige dienstverlening? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op.

REFERENTIES?

We hebben deze game al 
tientallen malen met veel 
succes ingezet. Vraag ons 
gerust om referenties.

https://smartconnections.nl/workshop-klantgericht-contactplan-boeken
https://smartconnections.nl/workshop-klantgericht-contactplan-boeken


 
Smart Connections BV
Orteliuslaan 5
3528 BA  Utrecht

www.smartconnections.nl
info@smartconnections.nl
030-2209796

Smart Connections is een onafhankelijk bureau voor 
customer engagement, customer relationship 

management en data driven marketing.

Wij ondersteunen organisaties bij het realiseren van 
waardevolle klantrelaties, van strategie tot en met 
realisatie. Wij bieden slimme inzichten, praktische 

ervaringen en effectieve oplossingen. Vraag ons naar 
onze kijk op jouw vraagstuk. We denken graag mee.

NEEM CONTACT OP

Heb je vragen, speciale wensen of wil je weten wat 
we nog meer voor je kunnen doen? 

Neem contact op. We helpen je graag. 

?Hoe krijg je bij 150 medewerkers tegelijk 
helder wat CRM voor onze organisatie 
betekent? De game Klant-Erger-Je-Niet heeft 
dat in één middag voor elkaar gekregen.?

Danielle van der Zee
CRM Specialist, Rabobank


