Beleid in praktijk

Gewone dingen

ongewoon

goed doen
De operationele afdelingen weten het zeker: die gewenste acht als rapportcijfer van onze klanten gaat er komen!
Zeker nu medewerkers via een nieuwe, uniforme kwaliteitsmeting nog meer worden uitgedaagd de klant in de
mondelinge en schriftelijke informatie te verrassen met
maatwerk.
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Eveline Zuketto,
Caroline Dop, Patricia van
Oosterhout, Bastiaan
Arkenbout

Van links naar rechts
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Lees verder op pagina 22
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over coaches
operationele afdelingen

Collega’s

De nieuwe uniforme kwaliteitsmeting en de inzet van
coaches betekenen een andere manier van werken voor
de operationele afdelingen. VOICZE! vroeg enkele collega’s naar hun verwachtingen en eerste ervaringen.
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Servicekantoren

Servicekantoren

medewerker Unit PZP

Verzekerdenadministratie
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“Het is mijn doel om klanten

“Ik ga beide kanten van het

“Een opleider is ook coach.

een tijdje een coachende rol

aan de balie zo goed mogelijk

coachschap beleven. Als

Ik moet nog een en ander

voor zo’n twintig collega’s.

te helpen, op zo’n manier dat

administratief medewerker

af- en bijleren om mijn rol

Ik luister mee met gesprek-

ze zich echt gehoord voelen.

ga ik zelf aan de slag met een

als coach goed te kunnen

ken aan de balie en geef de

We moeten meer doen dan

coach, maar ik word ook

invullen. Als coach ben je

klantenadviseurs feedback.

onze klanten verwachten, dat

opgeleid tot coach. Ik kijk er

veel meer bezig met de eigen

Na een eerste wenperiode

onderscheidt ons van andere

enorm naar uit, vooral door

verantwoordelijkheid van

gaat dat erg goed. Als je

zorgverzekeraars. Dat een

de positiviteit die rondom dit

een collega: jij luistert of

collega’s laat zien hoe iets

coach mij daarin begeleidt,

traject hangt. Door samen te

kijkt mee en geeft feedback,

anders kan en welk resultaat

vind ik alleen maar goed.

kijken wat een klant in je

waarmee de collega zelf aan

dit oplevert, zijn ze eigenlijk

Mijn coach vertelt me wat er

waardeert en waar je nog wat

de slag moet. Het is een

altijd bereid hiervan te leren.

goed gaat en wat ik anders

kan verbeteren, denk ik dat

uitdaging om geen pasklare

Ik merk dat collega’s onder-

zou kunnen doen. Dat is

er nog meer plezier op de

antwoorden te geven, maar

ling veel meer dan voorheen

overigens geen eenrichtings-

werkvloer komt. Dat heeft

collega’s als soort interne

met elkaar overleggen hoe

verkeer, we gaan echt samen

zijn effect op de motivatie

gids zelf naar hun antwoord

iets beter kan. Ik vind het

in overleg over een bepaald

wat ongetwijfeld weer

te laten zoeken. Het lijkt me

fijn dat we nu met heel

klantgesprek. Ik zie dit zeker

doorstraalt naar de

geweldig om anderen op de

operationele zaken allemaal

niet als een bedreiging, maar

klantwaardering.”

goede weg te helpen.”

op dezelfde manier gaan

als een kans. Ik vind het

werken. Dat schakelt sneller

geweldig om mijn eigen

en praat makkelijker.”

kwaliteiten te verbeteren

•

en daarmee een bijdrage te
leveren aan een nog

22

voicze!

tevredener klant.”

#02• 14

•

•

•

