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Beginjuti zooSreedik vooreengesprek
naareenin de branchebelangriike
organisatie.
Omnietmeteende personendieer werkentegenme in het
harnaste lagen,vermeldik de naam
maarevenniet...

Klantgericht?
Erwaseenparkeerplaats
voorme
gereserveerd
in de eigenparkeerruimte
vande organisatie.
Maarhoeik er ook
naarzocht,ik konde parkeerruimte
niet
vinden.Uit einde tihj ke be e no p e n b a re
parkeerplaats
moetengebruiken
(kosten5,8oeurovoortachtigminuten).
Achterafbegreepik dat de parkeerruimteeenrodedeurheeft,maardat de
naamvande organisatie
er nietbij
staat.Toenik verwonderd
uitriep,hoeik
dezeparkeerplaats
danmoeterkennen,haaldede receptioniste
de
schouders
op.Maar,wasik dande
eerstebezoeker
diedaarzijnauto
parkeerde?
Interesseerde
hethaarniet
dat ik nu kostenmaakte,terwiiler een
parkeerplaats
gereserveerd
was?
Maaktehetde receptioniste
nietsuit,
wanthetis haarverantwoordeliikheid
niet?Kortom,wie denkter vanuitde
organisatie
na overhoede ktantdieop
bezoekkomten zijnautonietkwiltkan
zichvoelt?Ennogbelangrijker,
wie doet
er wat aan?
Beneden
in de halvanhetgebouwzat
eenverveelde
beveiligingsman,
die me
verteldedat ik op de eersteverdieping
moestzijn.Daaraangekomen,
bleekde
toegangsdeur
dichtte zijn.Zoweltrekkenalsduwen(somsis nietduidetijk
watje moetdoenom eendeurte
openen)hielpniet.Doorhetgtasturend
hoopt eik iem andt e z i e nd i em ez o u
k unnenhet pen.
lk z a ge e nb a l i e ...
maar
geenpersoonerachter.
Naeenpaar
voeldeik meal niethelemaal
seconden
lekker,maarna nogwat langerwachten,
ondertussen
loerendnaareentekenvan
levenaande anderekantvandeur,werd
ik welwat pissig.lk washiertoch
vooreengesprek?
uitgenodigd
lk was
toch'de klant'?Waarombleefde deur
danletterliikvoormegeslotenen
waaromdezeklantonvriendetijk
Eenbelwasnergens
bejegening?
te

L-

v i n d e nH
. ardop de deur
C--rbonzendanmaar?Nettoenik
d a tw i l d edoen,zagi k i n de
verteeenhoofdverschiinen
en eenpaarogenblikken
latereenpersoondie
vanachter
de receotiede
deurvoormeooende.
Wateenslechteeerste
indrukvandeze
organisatie.
lk voelde
medom,nietwelkom
en nietgezien!
Wat
eenwaardeloos
begin
vooreenorganisatie
die nadenktoverde
toekomstvande
bibliotheekbranche.
Als
ze nu al nietmet klanten
kunnenomgaan,
alsze de klant
vanafhetbegineenslecht
gevoelgeven,wat zegtdatdan
wel nietoverde oroducten
en
dienstenvandezeorganisatie?
alsklantirriteertaande onduidetijkheid
Klantvriendeliikheid?
Klantgerichtheid? vanhetgebouwofde lompheid
vanhet
Moestik nu,aanhet beginvanons
DerS0neer.
gesprek,
gelovendat dezeorganisatie Misschien
vraagtu zichnu af: hoegroot
hiereenvoortrekkersrol
in kanspelen? is de irritatiefactor
vanmilnorganisatie
Laatme nietlachen,dit wasmeteeneen en mensen?
Danhebik eengoedidee:
schertsvertoning.
verplaatst
u zicheensin de klantdie uw
Bijde receptie
deedik milnbeklagover organisatie
bezoektofde klantdie u
probeertte bereiken.
d e ti i d d iei k voorde deurhad
telefonisch
doorgebracht.'
morgeneensdoorde ogenvan
Lekkerklantvriendelijk Probeer
zijnjultie',zeiik tegende receptioniste. uw klantnaaruw organisatie
te kijken
'Oh,wat dan?',vroegze.lk legdehaar
en vooralte ervarenwat er doorhen
de situatieuit en verteldehoeik me
heengaat.Hoeis de aanrijdroute
naar
voelde.'Eríswel eenbelbij de deur
uw organisatie?
Hoemakkelijk
is hetom
hoor',zeizevervolgens,
'maardie is
eenparkeerpl ek
te vi ndenen om binnen
n a u w e l i l ks
zi chtbaar' .' Mi sschieen
en
te komen?Probeer
hetgevoeleenste
ideeom er eenpapiertjebii te hangen
krilgenvaniemanddievoorheteerstuw
metBELerop',gafik haarterug.Ze
bibliotheek
binnenlooot:wordtu
gezien,
haaldehaarschouders
welkomgeheten,
voeltu zich
oo. Datwasniet
haarverantwoordetiikheid,
nochwasze
thuis?Enhoeis de eersteindrukaande
bereidzichte verplaatsen
in mil of
Watis de intonatievandegene
telefoon?
toekomstíge
klantendie hetzelfde
die oppakt?Hoelangmoetu wachten
probleem
zoudengaantegenkomen.
voordatu iemandaande lijn krijgt?Als
Met mijnpraktische
is niets
suggestie
er wordtdoorverbonden,
watvoor
gedaan.Desinteresse
voicemail
krilgtu dante horen?Probeert
wasmiindeel...
u zicheensin te levenin de klanten hoe
lrritatie
hii zichvoett,ik benbenieuwd
wat u dan
Wiemochtdenkendat dezesituatie
zultervaren.
uitzondering
op de regelis, kanik uit de
droomhelpen.Ookbij anderebibliothekenmaakik regelmatig
meedatje ie
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