
 

 

- Nieuwsbrief - 
 

Hoe is de reis van 
je klanten? 

 

In de zomermaanden met de vakantie voor de deur of net achter de rug is reizen in 
ons bewustzijn. Reizen is veelal een mengeling van spanning en ontspanning. 
Ontspanning, het opdoen van nieuwe ervaringen, nieuwe landen en mensen leren 
kennen is het doel. 
Spanning doet zich vaak voor bij het halen van een trein, vliegtuig of boot. Het eerste 
bezoek aan een appartement, camping of hotel dat er héél anders uitziet dan je 
verwacht kan ook de nodige spanning opleveren. 
Dat brengt ons bij de reis van de klant met je organisatie. De klant heeft wensen en 
verwachtingen, hoopt snel en adequaat geholpen te worden bij de aanschaf van een 
product of dienst, de beantwoording van een vraag of de behandeling van een klacht. 
Die reis van je klant verloopt niet altijd naar verwachting en dat kan leiden tot 
teleurstelling en spanning. Sommige klanten nemen het ongemak op de koop toe, 
maar veel anderen zoeken naar een andere aanbieder. 
   
Hoe is de reis van jouw klanten? 
  
Op 18 september organiseren we een Break Out Lunch met als thema de reis van je 
klanten. We presenteren instrumenten om de 'customer journey' in kaart te brengen, 
en belangrijker nog, te verbeteren. 
De BOL vindt plaats bij ons op kantoor in Den Haag, begint om 10:00 uur en duurt 
tot 13:00 uur. 
  

Wil je meepraten en meedenken over de reis van de klant door jouw organisatie, 

inspiratie opdoen en handvatten vinden voor je eigen praktijk? Meld je aan bij Shirley 

Mathoera; deelname is gratis. 

 

Innovation: the 
next step 

 

Kostenreductie, downsizing, rightsizing en ander verhullende woorden voor het 
krimpen van je organisatie brengen je maar zover. Op den duur hou je geen kosten 
meer over, geen mensen, geen organisatie, geen business. 
  
Verder kom je met innovatie. 
  
Op 3 oktober organiseren we in samenwerking met het Dutch Norwegian Business 
Network een netwerkbijeenkomst over innovatie. 
Prof. dr. Paul Iske verzorgt een prikkelende lezing. Iske is hoogleraar Open Innovation 
& Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit 
Maastricht. Hij houdt zich vooral bezig met diensteninnovatie en sociale innovatie, met 
als specialiteit ‘Combinatoric Innovation’. 
Daarnaast presenteren enkele sprekers cases uit hun eigen praktijk en is er ruimte 
voor discussie en dialoog. 

Meld je voor deze netwerkbijeenkomst over innovatie aan bij Shirley Mathoera; 
deelname is gratis. 
 

Aftrap netwerk 

medezeggenschap 
ziekenhuizen 

 

In onze contacten met ondernemingsraden van ziekenhuizen komt naar voren dat zich 
donkere wolken samen pakken aan de horizon. 
De overheid wil kosten van de gezondheidszorg beheersen en liever nog 
verlagen. Maatregelen volgen elkaar in rap tempo op. Voor de effecten van een 
maatregel duidelijk worden, neemt de overheid al een volgende. Gekissebis 
tussen verzekeraars en banken maken de financiering niet gemakkelijker. 
Marktwerking, concurrentie dus, wordt nagestreefd, maar gelijk moet ook ingezet 
worden op samenwerking: samenwerking tussen eerste en tweede lijn en 
samenwerking binnen de tweede lijn. Sommige zorg mag alleen in aangewezen 
instellingen worden verleend, andere instellingen moeten verwijzen, maar ondertussen 
ook concurreren... 
  
De ontwikkelingen maken het de raden van bestuur niet makkelijk, maar de 
medezeggenschap ook niet. Reden voor ons om een netwerk voor 
medezeggenschap van ziekenhuizen op te richten. 
  
De aftrap van het netwerk vindt plaats op 31 oktober in Den Haag. De bijeenkomst 
duurt van 15.00 tot 19.00 uur. We willen de actuele ontwikkelingen bespreken en met 
de deelnemers wensen en verwachtingen ten aanzien van het netwerk verkennen. 
 
Heeft jouw OR interesse deel te nemen aan het Netwerk Medezeggenschap 
Ziekenhuizen? 
 
Stuur een mailtje aan Shirley Mathoera. 

 

mailto:shirley.mathoera@wissemagroup.nl
mailto:shirley.mathoera@wissemagroup.nl
mailto:shirley.mathoera@wissemagroup.nl
mailto:shirley.mathoera@wissemagroup.nl

