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Kortomcongres Gent 2015-05-21 : 

Jef Verheyen en Karla Blomme over klachtencommunicatie, Leon en Leen 
 
Tijdens (de eerste editie van) het congres "De helden van Kortom" in Gent op 2015-05-21 spraken Karla 
Blomme (ombudsvrouw bij de stad Antwerpen) en Jef Verheyen (communicatietrainer bij Ampersandt en 
auteur van deze leerrijke blog) samen over klachtencommunicatie. En met Jef Raeymaekers schreven 
ze er ook een boek over, zoals we hier al signaleerden. U kunt hun presentatie hier terugvinden (pdf van 
119 kB). Hieronder onze samenvatting: 
 
Klachtencommunicatie draait om de inhoud maar ook om de relatie. Het komt er op aan beide zoveel 
mogelijk op elkaar af te stemmen, maar eerst is het nodig de relatie te herstellen. 
 
Niet alles is een klacht. Een melding bedanken we, een melding met een duidelijk negatieve formulering 
behandelen we als een klacht. Soms is er ook een verschil in assertiviteit bij de zender, maar dat gaan 
we daarom niet verschillend behandelen. 
 
Opgelet: wat niet binnenkomt bij klacht@naamvanuworganisatie.be is niet altijd géén klacht! Klachten 
worden niet altijd herkend. Wie niet zo slim of assertief is, kan net zo goed gefrustreerd zijn. 
 
Dia: waarom klagers klagen. In essentie: omdat de dienst niet functioneert zoals ze verwachten dat die 
functioneert. 
 
Een oplossing is belangrijker dan een verklaring, maar die moet er ook zijn. Valkuil: enkel de zaak 
oplossen. "Er zijn nog andere jongens" is daarom geen goed antwoord op het hartzeer van je dochter als 
het uit is met haar vriend. 
 
Daarom: het LEON-model, zowel voor mondelinge als schriftelijke communicatie: 

 Luisteren 

 Erkennen (is ook excuses aanbieden in een gegronde zaak, best in een bijzin als "waarvoor onze 
excuses") 

 Oplossen 

 Nazorg. 
 
Een bijzonder aspect bij de nazorg is de klacht die terugkomt, en dus belandt bij de ombudsdienst 
(tweedelijnsklachten). Die kijkt met een andere, onafhankelijke blik. Ze moet minder loyaal zijn tegnover 
de organisatie, maar wil wel dat mensen die organisatie genegen blijven. Zij gaan daarom ook op zoek 
naar meer structurele aanbevelingen, om terugkerende klachten te vermijden. 
 
Alleen al luisteren en de tijd geven, kan een meerwaarde bieden. Bv. een vrouw die zich zorgen maakt 
"als ik werk vind, wat dan met mijn moeder waarvoor ik zorg" kreeg in de eerstelijnsbehandeling als 
antwoord "zo kunt u werk vinden" maar dat was de vraag niet. Veel schriftelijke communicatie ontaardt 
dan. De tweede lijn gaat zorgvuldiger te werk en herstelt de relatie. Daarbij brengt ze de twee partijen 
terug bij elkaar. 
 
Behalve klachten komen vaak ook suggesties binnen. Hiervoor passen we het model lichtjes aan: 

 Luisteren 

 Erkennen 

 Evalueren 

 Nazorg. 
 
LEON & LEEN zijn "naar de toekomst" dus mag je bv. niet afsluiten met "nogmaals onze excuses" maar 
uitnodigen tot verdere respons. Aan het einde moet je ook expliciet communiceren dat je afsluit. 
Omgekeerd is er vaak al een beetje erkenning nodig in een ontvangstmelding, dat kan beter meer zijn 
dan een dor standaardbriefje. 

http://www.vlaanderen.be/communicatie
https://www.kortom.be/presentatie/6840/congres-de-helden-van-kortom
http://www.ombudsman.be/nl/ombudsman/card/ombudsvrouw-stad-antwerpen
http://www.ampersandt.eu/informatie/jef-raeymaekers1/jef-verheyen
https://overtuigendcommuniceren.be/
http://www.ampersandt.eu/informatie/jef-raeymaekers1
https://toecomst.wordpress.com/2015/04/21/analoog-of-digitaal-over-inclusief-communiceren-in-de-internetsamenleving/
http://www.kortom.be/presentatie/6840/congres-de-helden-van-kortom
mailto:klacht@naamvanuworganisatie.be
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Trucje: woorden herhalen, hergebruiken die in de klacht stonden. 
 
Gekte in de klacht, bv. UFO's? "Wij denken dat u vooral problemen hebt met" of "Uw voornaamste zorg 
is volgens ons" gevolgd door de essentie die je dan maar zelf uit de brief moet distilleren. 
 
Racisme in de klacht? "We begrijpen uw klacht maar vinden de formulering ongepast." 
 
Positief communiceren is essentieel en daarom ook is bv. "alweer een fietser erbij" beter dan "alweer 
een auto minder" als bordje aan je bagagedrager. Om die reden moet je ook nadenken over het volume 
"verleden" en "toekomst" in de tekst. Schrijf bv. "zo zullen de problemen zich niet meer herhalen" in 
plaats van "wij denken dat ze zich niet meer kunnen voordoen". Je moet vertrouwen uitstralen in plaats 
van twijfel te zaaien. Je kunt terugkeerklachten voorkomen door niet aan twijfelcommunicatie te doen. 
Schrijf dus bv. niet "aarzel niet". 
 
Desnoods schrijf je "de stand van zaken" is in plaats van iets nietszeggends, als je iets niet met 
zekerheid weet. Want hoe ontstaan roddels? Klachtencommunicatie is natuurlijk ook 
klachtenmanagement: er wordt geleerd uit de klacht zodat die zich niet herhaalt. 
 

http://www.vlaanderen.be/communicatie

