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Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule 
Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, 
biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen en de klant te behouden. Ook 
kun je van klachten leren hoe je het in het vervolg beter kunt doen. Een handig �ezelsbruggetje� 
voor het omgaan met klachten is de BOOS-formule. 
 
Boos-formule 
Begrip tonen 
Opschrijven 
Oplossen 
Service 
 
Begrip tonen 

• Luister goed naar de klant, maak hem ook duidelijk dat je goed hebt geluisterd.  
• Laat de klant �uitrazen�. 
• Herhaal sommige punten die voor de klant belangrijk waren. 
• Bedank de klant voor het uiten van de klacht.  
• Neem elke klacht serieus.  
• Neem voldoende de tijd voor het gesprek. 
• Maak van het klantgedrag geen probleem. Concentreer je op de inhoud. 
• Blijf ook bij onredelijke klanten altijd vriendelijk en ga niet in discussie. 
• Zoek naar punten waar je het samen over eens bent.  
• Zeg nooit dat de schuld ligt bij een collega, een specifieke afdeling of het systeem.  
• Doe nooit direct een toezegging over een schadevergoeding. 

 
Opschrijven 

• Noteer zorgvuldig de klacht van de klant. Je hebt zo een document in handen dat je 
gebruikt bij het verder helpen van de klant. 

• Ga na of er overeenkomsten zijn tussen de klacht en andere klachten die zijn genoteerd.  
• Laat aan de klant blijken dat alle informatie belangrijk is.  
• Zorg ervoor dat je de adresgegevens en het telefoonnummer hebt genoteerd.  
• Behandel iedere klacht als nieuw, ook wanneer je deze al van meerdere klanten hebt 

gehoord. 
 
Oplossen 

• Beoordeel de klacht: is de klacht gegrond?  
• Ga vervolgens na hoe de klacht is ontstaan en wie bij het ontstaan van de klacht 

betrokken zijn. Bepaal daarna welke mogelijkheden er zijn om de klacht op te lossen. 
• Zoek een oplossing waarmee je de klant tevreden stelt. Of nog beter: vind een oplossing 

die de verwachtingen van de klant overtreft.  
• Handel klachten zoveel mogelijk direct af bij het eerste klantcontact.  
• Beloof in het eerste gesprek niet te veel. Immers: gemaakte afspraken moet je 

nakomen. 
• Geef aan een klant door op welke datum hij uiterlijk een reactie ontvangt.  
• Vergt de afhandeling toch meer tijd dan gedacht? Communiceer dat dan tijdig. 
• Vraag ook eens aan de klant aan welke oplossing hij zelf denkt. 
• Probeer creatief te zijn in het tevreden stellen van de klant.  
• Zorg dat je regelmatig nagaat of er nog klachten openstaan. 
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Service verlenen 

• Verleen service en nazorg als de klacht is opgelost. Bied bijvoorbeeld een attentie aan.  
• Neem na twee weken contact op met de vraag of de klacht goed is afgehandeld.  
• Noteer het antwoord voor jezelf als een soort tevredenheidsmeting. 

 
(Bron: Vincie van Gils, Vinca Communicatieadvies) 
 


