
Eric van de Graaff People Development Business

ontwikkelt u en uw medewerkers om uw zakelijke 
doelen te realiseren.

Kernwaarde: maximale klanttevredenheid voor onze 
klanten en hun klanten.

Biografie Eric van de Graaff: Arbeids- &
Organisatiepsycholoog en Onderwijskundige.
Ervaring met verkopen en training sinds 1984:
Verkoper in de detailhandel. Trainer/consultant
bij gerenommeerd adviesbureau. Trainer en
opleidingsmanager bij top 10 farmaceut.
Verkoopleider opleidingsbureau.
Ervaring gezondheidszorg: communicatie trainingen 
voor o.a. huisartsen en assistenten, psychiaters, 
internisten, ziekenhuisapothekers.
Expertise: communicatie, verkopen, presenteren en
coaching.
Uitdaging: het ontwikkelen van medewerkers met
direct klantencontact en hun leidinggevenden.
En … fun makes it run!

Workshoplokaties
Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam,
Utrecht en Zwolle.
Actuele informatie en aanmelding via:
www.ericvandegraaff.com/apotheek

Voor vragen: info@ericvandegraaff.com
of via telefoon:  06 48 79 78 09

IEDERE KLANT IS SPECIAAL!

Workshop

Klantgerichtheid
&

Commercieel
handelen

in
de apotheek

• Ik ben wel 100% klantgericht, maar   
 commercieel ben ik niet!
• Ik gaf de patiënt zijn generieke medicijnen
 en toen werd hij me toch boos!
 Hoe ga je daar mee om?
• Waarom laat die treuzelende heer telkens  
 mensen voor gaan?
• Hoe kom je op een natuurlijke manier in   
 contact met de cliënten in de apotheek?
• Hoe pakken andere apotheken dit aan?
• Wat kan ik zelf verbeteren in onze   
 apotheek?

Apothekers geven aan dat zij behoefte 
hebben aan een praktische en 
klantgerichte commerciële training voor 
apothekersassistenten! In de apotheek geven 
assistenten aan:

Als u deze opmerkingen herkent, is deze 
workshop beslist ook voor u! 



De consument vandaag de dag is zelfstandig, 
eigenwijs, goed geïnformeerd, mondig, en hij 
heeft geen tijd. Hij is kieskeurig, eist goede 
service en prettige bediening. Deze consument 
is minder loyaal: als het niet goed is, loopt hij 
naar een ander.

Het doel van de workshop:
De gespreksvaardigheden en kennis van de 
apotheekmedewerkers ontwikkelen zodat 
zij klantgerichter en commerciëler met de 
klanten omgaan. 

De workshop is bedoeld voor het gehele 
apotheekteam, inclusief de apotheker. Centraal 
staat dat het geleerde ook daadwerkelijk wordt 
toegepast in uw apotheek. Het programma 
bestaat uit twee dagen, met daartussen een 
praktijkperiode.
 

Resultaten

De apotheekmedewerkers:

• Laten cliënten merken dat zij belangrijk   
 en speciaal zijn. 

• Vangen teleurstelling of boosheid van   
 cliënten beter op. 

• Tonen uw cliënten dat zij goed luisteren.

• Anticiperen op de diverse cliëntvragen,   
 zodat zij klantgerichter handelen.

• Durven klantgericht èn commercieel te zijn.

Werkwijze
De training wisselt theorie af met veel herkenbare praktijkvoorbeelden. Voor een optimaal leerresultaat wordt op 
een voor iedereen acceptabele manier gewerkt met video-feedback. Het maximaal aantal deelnemers is 10-12.

Om het werk in de apotheek ongestoord door te kunnen laten gaan, kunnen assistenten op verschillende 
workshopdagen in een week deelnemen. Per workshop nemen assistenten uit meerdere apotheken in de 
omgeving deel. Zo kunnen zij ook ervaringen uitwisselen met andere apotheken. Ongeveer 22 weken later is de 
vervolgdag. Tussentijds werken de deelnemers aan hun praktijkplan en ontvangt de apotheker een briefing over 
de inhoud van de workshop en de gewenste ondersteuning van zijn kant, zodat het geleerde toegepast wordt in 
de apotheek.

Wilt u met de training juist dieper ingaan op de klantgerichtheid en de commerciële vaardigheden binnen één 
apotheekteam, dan kan dat ook.

Voor wie is de workshop bestemd? Voor het gehele apotheekteam. 

 En ú kunt deze ontwikkeling coachen..


