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Qfor: Training - Citatenverslag B&D Business Development

Datum: 08/08/14

De draagwijdte van de audit werd als volgt bepaald:


Training: opleiding in sales en marketing, communicatie, management, human resources,
persoonlijke ontwikkeling en welzijn

1. TRAINING
1.1.

SYNTHESE KLANTENONDERZOEK1

De synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle
opdrachtgevers van trainingsactiviteiten gedurende de periode van 01/06/13 tot en met 30/06/14.
Aantal klanten door MANAGEMENT INFORMATION geselecteerd en ondervraagd: 12.
Periode van het klantenonderzoek: van 14/07/2014 tot en met 29/07/2014.
Uit de contacten met de klanten kan de auditor vaststellen dat zij met betrekking tot de
trainingsactiviteiten tevreden tot zeer tevreden zijn over de organisatie en dienstverlening van B&D
Business Development. De organisatie en haar trainingsactiviteiten beantwoorden aan de criteria van
de norm Qfor ClientScan. 2
Resultaten Training

Legende scores: nvt: niet van toepassing - 1: heel ontevreden – 2: ontevreden – 3: neutraal – 4: tevreden – 5:
heel tevreden
Percentage algemene indruk: 100%
Percentage tevredenheid aspecten: 96%
Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten: 4,51/5
Homogeniteitsindex algemene indruk: 100%
Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten: 93%
Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau: 4,59/5

1

2

Dit klantenonderzoek maakt deel uit van een Qfor audit waarvan het auditrapport kan worden opgevraagd bij
MANAGEMENT INFORMATION of de organisatie zelf.
De tevredenheidscriteria van de norm Qfor ClientScan bepalen dat minstens 80% van de benaderde klanten
tevreden of heel tevreden moet zijn over de organisatie en de geleverde diensten.
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SAMENVATTING EN CITATEN PER ASPECT

Voortraject
Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden. De helft van de bevraagden kenden B&D reeds lang.
Sommigen hadden van B&D gehoord via een collega. De meeste geïnterviewden vermelden dat B&D tot
bij de klant komt om de behoeften te bespreken. De helft van de klanten geven aan dat ze een
duidelijke offerte met een gedetailleerde programmabeschrijving ontvangen hebben. Enkelen
appreciëren dat B&D rekening houdt met hun behoeften en opmerkingen.
Eén klant suggereerde
programmabeschrijving.

dat

de

voorkennis

duidelijker

aangegeven

kon

worden

op

de

Enkele gehoorde uitspraken zijn:

-

"Ik ken B&D via een collega. Ik heb mij elektronisch ingeschreven en heb ook nog gebeld.
Het enige wat ik miste op de beschrijving was de vereiste voorkennis. Voor mij was er geen
probleem, maar het is wel belangrijk dat dat duidelijk vermeld wordt. Ik was tevreden over
het voortraject."

-

"Ca fait des années que nous travaillons ensemble. Pour les formations en groupe ou pour le
coaching, il y a un entretien entre le coach et la personne. Pour chaque demande, nous
recevons une offre écrite. Nous sommes contents. Il n'y a jamais eu de mauvaise surprise."

-

"Wij werken al verschillende jaren samen. De organisatie van een opleiding loopt via e-mail
of internet. Ze zijn ook al verschillende keren bij ons langsgekomen. Wij zijn tevreden over
het voortraject. Zij houden steeds rekening met onze vragen en opmerkingen."

-

"De eerste kennismaking dateert nog van mijn voorganger. Voor een groepsopleiding
komen zij tot bij ons voor een bespreking van de noden. Voor coaching is er een
intakegesprek tussen de coach en de manager van bij ons. Open inschrijvingen lopen
meestal per telefoon. Voor alles krijgen wij steeds een offerte en gedetailleerd programma.
Wij zijn absoluut tevreden over het voortraject. Zij bieden een een persoonlijke aanpak."

-

"Ik kende B&D reeds van vroeger. Sommige opleidingen worden telefonisch geregeld. Als er
een nieuwe aanvraag is, komen zij tot bij ons om dit nader te bespreken. Wij krijgen dan
een voorstel. Wij zijn heel tevreden. Zij passen zich aan aan onze behoeften en alles is
bespreekbaar."

-

"J'ai regardé sur internet et j'ai invité B&D. Ils sont venus chez nous pour discuter de nos
besoins. Après nous avons reçu un prix et la description de la formation. Le contenu était
très bien décrit. Je suis absolument satisfait."

-

"De eerste kennismaking was lang geleden. Indien nodig komen zij tot bij ons. De
behoeften analyse gebeurt tussen de trainer en de verantwoordelijke van onze afdeling zelf.
Daarna krijgen wij een offerte die we samen bekijken en aanpassen indien nodig. Wij zijn
heel tevreden over het voortraject."

-

"Wij hebben B&D leren kennen omdat zij tot bij ons gekomen zijn om zich voor te stellen.
Wij zien of bellen elkaar regelmatig. Als er een aanvraag is, krijgen wij steeds een offerte.
Die is duidelijk. Wij zijn tevreden over het voortraject."

-

"Ik kende B&D via een collega. Zij hebben eerst al onze medewerkers getest en zijn dan
met een opleidingsvoorstel gekomen. Wij hebben de offerte vervolgens besproken. Wij zijn
zeer tevreden over het voortraject."

-

"C'est déjà une ancienne collaboration. Ils s'adaptent à nos procédures. En général, ils
viennent jusqu'ici pour discuter du projet. Nous sommes très satisfait."
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Uitvoering
Alle behalve één van de klanten zijn zeer tevreden over de opleidingen. Eén klant is noch tevreden-noch
ontevreden. Enkele klanten appreciëren dat de opleiding op maat wordt gemaakt. Sommigen geven aan
dat de opleiding aan de persoonlijkheid van de deelnemers wordt aangepast. Enkele klanten waarderen
dat, door de lange samenwerking, de trainer het bedrijf en de deelnemers kent. De verhouding theoriepraktijk wordt positief ervaren. Enkele klanten vermelden een goede dynamiek tijdens de training.
Eén klant vond het jammer dat er tijdens een opleiding geen rekening werd gehouden met de vragen en
suggesties die ze in de voorbereiding geformuleerd hadden.
Enkele gehoorde uitspraken zijn:

-

"De eerste training was een management training. Die was zeer goed. De trainer wist
waarover hij sprak. De opleiding was zeer praktisch. Over de andere training waren wij niet
zo tevreden. Deze opleiding was te academisch. Wij hadden nochtans een praktische
opleiding gevraagd. Wij hadden specifiek gezegd dat ze tijdens de training niet op de
werkvloer mochten en toch hebben ze dat gedaan."

-

"Je n'ai jamais eu de plainte sur les cours de B&D. Nous apprécions leur grande flexibilité.
Les programmes standards s'adaptent aux besoins de notre société. Les formations et le
coaching sur des thèmes très particuliers sont toujours très bien. Nous travaillons avec B&D
car nous sommes sûr du résultat ! C'est toujours très positif."

-

"Wat goed is bij B&D is hun heel interactieve en persoonlijke aanpak. Dankzij een
voorbereidingsformulier kennen zij de noden van de groep. Zij houden daar goed rekening
mee. De verhouding theorie/praktijk is ook heel goed. Wij zijn tevreden."

-

"Alles wordt steeds tot in de puntjes besproken. B&D heeft een goede manier van werken.
De opleidingen worden op maat gemaakt. Wij zijn heel tevreden."

-

"Leurs formations sont bonnes car ils ont de très bons formateurs. Le rapport entre la
théorie et la pratique est bon. Nous sommes toujours très satisfait."

-

"Sterk bij B&D is dat alle trainingen op maat zijn. Zij kennen onze leefwereld en passen de
training daaraan aan. Wij kunnen hun blindelings vertrouwen."

-

"Alle opleidingen tot nu toe zijn zeer goed verlopen. Wij zien aan de feedback van de
deelnemers dat de kwaliteit zeer goed is. Zowel de commentaren op de inhoud als op de
trainer zijn zeer positief. Ik heb niets negatiefs te zeggen. Wij zijn heel tevreden."

-

"Voor coaching on the job zijn zij heel sterk. Zij kennen ons goed en wij zien onze mensen
groeien. Onze mensen zijn zeer enthousiast over de opleidingen van B&D. Hun opleidingen
zijn totaal niet 'boring'. Ze zijn zeer gepersonaliseerd en de praktijk is aangepast aan het
individu. Onze mensen zijn er echt iets mee. Onze mensen zeggen dat zij zelfs in hun privéleven veel hebben aan de coaching die zij gekregen hebben. Door de opleiding leren zij
zichzelf beter kennen."

-

"De opleiding was zeer goed. We waren maar met twee en toch is de training doorgegaan.
Dat is heel fijn. Al mijn vragen werden behandeld. Ik had me goed voorbereid en heb
gekregen wat ik verwachtte."

-

"La formation était très bien. Il y avait un bon équilibre entre la théorie et la pratique. Les
exercices étaient très concrets et bien faits. Nous sommes absolument satisfaits."
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Projectmanagement
Alle klanten zijn tevreden tot heel tevreden over de praktische aanpak van B&D. Meer dan de helft van
de klanten waarderen het dat de opleidingen vlot kunnen worden ingepland. Enkelen appreciëren de
nauwgezetheid waarmee de afspraken worden nagekomen. Sommige geïnterviewden vinden de duur en
het tempo van de training goed. Er is een een goede communicatie doorheen het traject.
Enkele gehoorde uitspraken zijn:

-

"La planification est facile. Ils sont très flexibles et réagissent très vite à une demande. Les
formateurs arrivent toujours bien à temps et sont très ponctuels."

-

"De groepsgrootte is goed. Wat goed is, is dat je een in-house opleiding ook bij hen kan
laten doorgaan. De duur van de opleiding is goed. Eén keer kregen wij de opmerking van de
deelnemers dat het wat langer had mogen duren."

-

"Het ritme van de opleidingen is goed. Het plannen loopt meestal per mail. Wij krijgen
steeds binnen de één à twee dagen een antwoord. Het plannen loopt heel snel en correct."

-

"In het begin van het jaar bekijken wij samen de kalender. Onze mensen kunnen dan
inschrijven op de data die wij hebben vastgelegd. Annuleren of verplaatsen bij B&D is soms
moeilijk omdat hun mensen volgeboekt zijn."

-

"De data worden vastgelegd in overleg. Wij kijken naar de beschikbaarheid van hun trainers
en van onze deelnemers. Inplannen loopt absoluut heel vlot."

-

"Het plannen loopt vlot. Ik communiceer de data en krijg steeds heel snel een antwoord.
Ook over het ritme en de duurtijd geven zij goed advies. Voor een opleiding hadden zij drie
dagen aangeraden. Onze manager wou het absoluut in twee dagen doen. Achteraf bleek dat
B&D toch gelijk had en hadden we het beter op drie dagen gelaten."

-

"De timing werd goed nageleefd. Omdat we maar met twee waren, waren we wat vroeger
klaar, maar dat maakte niet veel uit."

-

"Het inplannen ging redelijk vlotjes. Wij waren zeer ‘short notice’, maar alles kon heel snel
worden ingepland."

-

" Il y a une bonne communication. La planification se passe sans problèmes."

Rapportering & Tools
De meerderheid van de klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de ontvangen handleidingen. Eén
klant is het hier niet mee eens aangezien hij de handleiding overbodig vindt na een goede opleiding. Alle
deelnemers geven aan dat ze tijdens de opleiding een bundel of slides hebben ontvangen. Zij vinden dat
deze documentatie voldoende is.
Enkele gehoorde uitspraken zijn:

-

"La documentation consiste en slides. C'est bien, mais ce n'est pas une valeur ajoutée. En
soit, la formation est suffisante."

-

"De documentatie die wordt aangeboden is goed."

-

"Pour les sessions de groupe, il y a une documentation. Pour le coaching pas, mais ce n'est
pas nécessaire."

-

"Het cursusmateriaal is zeer goed. Ook na de opleiding is dat nog nuttig."

-

"Zij geven steeds slides en/of bundels met achtergrondinformatie. De kwaliteit is goed."

-

"De cursusdocumentatie is vrij eenvoudig en summier. Maar het accent ligt volgens de
deelnemers wel op het inoefenen tijdens de sessie zelf. Dat is het belangrijkste."

-

"Er is altijd de nodige documentatie aanwezig. Ook hier kan ik niets negatief over zeggen.
Er is altijd een goede ondersteuning voor de opleiding."

-

"Meestal zijn er wel slides of een map. De documentatie is absoluut voldoende."
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-

"De documentatie tijdens de opleiding is voldoende. Het zijn mooie mappen met
kleurenkopies. Deze worden op voorhand geleverd zodat we bij de start van de opleiding
alles bij de hand hebben."

-

"We kregen een map met documentatie. Die was zo goed dat ik hem graag intern had
verder gebruikt in het bedrijf. Jammer dat ze diezelfde training en map niet het Frans
hadden."

Trainers
Alle bevraagde klanten met uitzondering van één, zijn tevreden tot zeer tevreden over de trainers. De
helft vermelden dat het succes van de opleiding te danken is aan de kwaliteit van de trainer. Zij
waarderen de ervaring en de expertise van de trainer-coach. De klanten laten zich positief uit over het
aanpassingsvermogen van de trainer-coach. Andere elementen die als positief ervaren worden zijn: de
tweetaligheid, de kennis van het bedrijf, de goede communicatie, de dynamiek, het vertrouwen geven
en motiveren van de deelnemers.
Enkele gehoorde uitspraken zijn:

-

"De eerste trainer was goed. Hij wist waarover hij sprak en had veel ervaring. Onze mensen
hebben veel van hem geleerd. De tweede trainer was minder. De doelgroep waren onze
arbeiders en in mijn ogen heeft de trainer zich daar niet aan aangepast. Het was té
academisch en niet praktisch genoeg. Als trainer moet je zoiets nochtans aanvoelen."

-

"Les formateurs sont des expert sdans leur domaine. Ils portent les bonnes valeurs de B&D.
Ils ont plus de vingt ans d'expérience et sont très didactiques. Très impressionnant."

-

"De kennis van de trainer is goed. Hij kan goed op vragen inspelen. Ook de dynamiek is
zeer goed. Het zijn geen saaie trainingen. Hun opleidingen helpen onze mensen hun
doelstellingen te bereiken. Er zijn geen minpuntjes. Wij zijn heel tevreden."

-

"Nous avons un formateur qui revient très régulièrement. Il est très ouvert, flexible et
positif. Une fois, nous avons eu une dame qui a pu mettre tout de site le participant en
confiance, c'est très important ça. Que du positif."

-

"Algemeen zijn wij tevreden over de trainers. Het zijn zeer dynamische mensen. Ieder heeft
zijn specialiteit. Zij spelen goed in op de groep. Sterk is ook dat zij tweetalig NederlandsFrans zijn."

-

"De trainers zijn heel goed. Zij werken mee aan de opmaak van de opleiding. Er is goed
overleg tussen de trainer en wij."

-

"Over de trainers zijn wij zeer tevreden. Zij hebben de nodige achtergrond en kunnen daar
verschillende richtingen mee uit. Wij hebben een moeilijk publiek, maar de trainers kunnen
daar goed mee om. Ook hun taalvaardigheid Nederlands-Frans is een pluspunt."

-

"De trainers zijn zeer goed. Onze werknemers vragen steeds naar dezelfde trainer voor de
opvolging. Dat is een goed teken."

-

"Wij hebben één trainer die heel vaak wordt ingezet. Hij kent ons bedrijf en onze mensen.
Hij heeft inzicht in onze mensen en speelt daar goed op in. Deze langdurige samenwerking
is zeer kostbaar."

-

"Wij hebben twee trainers gekend. We waren het traject gestart met één trainer die dan
halfweg is moeten stoppen. Maar diegene die het heeft overgenomen was zeker even goed.
De switch was geen probleem. Wij waren heel tevreden over beide trainers."

-

"Het was een hele goede trainer. Het feit dat hij vertrok vanuit de persoon zelf was zeer
positief. Hij hield rekening met de situatie en de persoonlijkheid van iedereen. Voor hij
begint, vraagt hij waar jij je energie uit haalt en wat jouw energievreters zijn. Iedere trainer
zou zijn opleiding zo moeten beginnen. Op die manier kan je heel sterk personaliseren."

-

"Les formateurs maîtrisent très bien leur sujet. Ils sont très ouverts. Ils s'adaptent bien à
notre publique. Ils sont très professionnels."
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Natraject
Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden behalve één over de opvolging na afloop van de training.
Alle klanten geven aan dat de deelnemers aan het einde van de opleiding een evaluatieformulier konden
invullen. De opdrachtgevers zijn tevreden over het feedbackgesprek dat na de opleiding plaatsvindt. De
kwaliteit van het rapport dat niet enkel feedback maar ook vrijblijvend advies bevat, wordt als positief
ervaren. Sommige klanten ervaren het als positief dat B&D een jaarlijkse opvolging doet voor een
algemene evaluatie en de bespreking van toekomstplannen. Enkelen waarderen de follow-up sessies die
met B&D georganiseerd worden.
Enkele gehoorde uitspraken zijn:

-

"Il y a une évaluation pour chaque projet. Ils viennent chez nous pour donner le feedback."

-

"Voor beide trainingen was er een evaluatie. Voor de training waar wij minder tevreden over
waren hebben zij meer als bemiddelaar gefungeerd. Commercieel hebben ze niet echt wat
gedaan. Persoonlijk heb ik er een minder goed gevoel bij."

-

"Na elke opleiding is er overleg met B&D. Als er vragen zijn, lopen die via mij. Wij
organiseren met B&D ook follow-up dagen als dat nodig is. Wij zijn absoluut tevreden over
hun opvolging."

-

"Wij werken met onze eigen evaluatieformulieren. Na de opleiding worden deze telefonisch
doorgepraat. Ook als er vragen zijn na de opleiding loopt dat vlot."

-

"Il y a des formulaires que les gens doivent remplir. Ils font les statistiques et puis un
débriefing. Leur ‘pré et’ après a de la formation sont très bien. Ils suivent leurs clients."

-

"Na de opleiding is er een evaluatie. De trainer geeft tot in de puntjes feedback."

-

"Op het einde van elke opleiding is er een evaluatie. De feedback neemt B&D mee naar de
volgende sessie. Eén keer per jaar komen zij ook tot bij ons om te evalueren."

-

"Na elke opleiding is er een evaluatie. Daarna komt B&D daarop terug en alles wordt aan
mij doorgegeven. Soms zijn er follow-up sessies om de kennis van de deelnemers nog wat
bij te schaven. B&D biedt een goede opvolging."

-

"Onze mensen moeten teplekke een evaluatieformulier invullen. Wij krijgen nadien een
volledig kopie. Wij zijn tevreden over het natraject. B&D komt twee keer per jaar bij ons
langs om te zien hoe alles loopt en om de toekomstplannen te bekijken. "

-

"Nous demandons une évaluation au coachée. Si nécessaire, nous en discutons avec B&D
pour recadrer ou rediriger la personne. En cas de problème, B&D fait un bon suivi."

-

"Je krijgt een zeer mooie geschreven feedback. Niet enkel van wat de deelnemers ervan
vinden maar vooral naar advies en opvolging toe. Dat is heel sterk. En alles wat ze
voorstellen is vrijblijvend. Er wordt je niets opgedrongen. Dat is fijn."
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Relatiemanagement
De klanten zijn doorgaans tevreden over het contact met de organisatie. Alle klanten vermelden één of
twee vaste contactpersonen te hebben. Allen geven aan dat de bereikbaarheid goed is en dat ze snel
een antwoord krijgen.
Enkele gehoorde uitspraken zijn:

-

"Wij hebben een vaste contactpersoon. Die is makkelijk bereikbaar, zowel per e-mail als per
telefoon."

-

"Wij hebben een vaste contactpersoon voor administratie en een andere contactpersoon
voor de onderhandelingen. Zij zijn zeer bereikbaar."

-

"Ik heb een administratieve contactpersoon. Die is zeker bereikbaar."

-

"Wij hebben een vaste contactpersoon. Er is een heel vlot contact."

-

"J'ai une personne de contacte fixe. Les contacts se font surtout par e-mail. En général,
j'obtiens un réponse dans la journée."

-

"De trainers, die volgens mij op zelfstandige basis werken, zijn minder bereikbaar. Meestal
contacteer ik B&D zelf en krijg zeer snel reactie op mijn vraag. Het contact loopt heel vlot.
Ik apprecieer hun openheid. Zij geven steeds eerlijk advies."

-

"Ik ken iedereen bij B&D. Ze zijn heel bereikbaar."

-

"Nous avons une personne de contacte fixe qui répond rapidement."

-

"Wij hebben een vaste contactpersoon voor het voorbereidende werk en iemand anders
voor de administratie. Zij zijn zeker bereikbaar."

Admininstratie & Logistiek
De administratieve opvolging en de logistieke ondersteuning stemt alle bevraagde klanten tot
tevredenheid. De klanten vermelden een correct en tijdig verloop van facturatie. Sommigen waarderen
de flexibiliteit van B&D voor het aanvaarden van hun betaalcondities. Eén klant apprecieerde dat B&D
vlot bereikbaar was met het openbaar vervoer.
Enkele gehoorde uitspraken zijn:

-

"Il y a un bon suivi administratif. Rien a redire."

-

"Op administratief vlak verloopt alles volgens de afspraak. Opleidingen gaan door bij ons."

-

"Er is nog nooit een probleem geweest bij de administratie. De facturatie klopte altijd."

-

"De facturatie loopt volgens de afspraken. Zij vragen 50% vóór de opleiding en 50% na de
opleiding."

-

"De facturatie is altijd correct. Vroeger moesten wij in schijven betalen. Nu wordt alles in
één keer betaald. Zij hebben zich vlot aangepast aan onze wensen."

-

"La facturation se passe bien. Ils connaissent notre système et s'adaptent à nos règles."

-

"De facturatie loopt volgens afspraak. B&D heeft een hele mooie ligging voor het openbaar
vervoer. De bus stopt voor het gebouw. Tijdens de lunch is de trainer ook beschikbaar. Dat
is zeer positief. Je steekt veel op, ook tijdens de lunch."

-

"La facturation se passe bien."

-

"Op administratief vlak hebben wij geen enkele negatieve ervaring."

Copyright Management Information - www.maninfo.be

8

Qfor: Training - Citatenverslag B&D Business Development

Datum: 08/08/14

Prijs-kwaliteitverhouding
Over de prijs-kwaliteitverhouding zijn alle klanten behalve één tevreden tot zeer tevreden. De deels
tevreden klant geeft aan dat de prijs te hoog was voor de ontvangen opleiding. De meerderheid vindt de
prijs goed in vergelijking met de concurrentie. Enkelen geven aan dat de prijs marktconform is en
sommigen vinden B&D duur in vergelijking met de concurrentie. Voor de helft van de bevraagden staat
hun investering goed tegenover het behaalde resultaat.
Enkele gehoorde uitspraken zijn:

-

"De prijs-kwaliteitverhouding zit goed. Het kan altijd goedkoper natuurlijk. Enkel de laatste
training die was zijn investering niet waard."

-

"Ils sont un peu cher, mais bon."

-

"Zij hanteren normale prijzen. Wat makkelijk is, is dat je tot tien dagen vóór de opleiding
kosteloos mag annuleren. Dat is zeer positief. Het is steeds een goede investering."

-

"De prijs-kwaliteitverhouding is heel goed. B&D is goedkoper dan andere aanbieders."

-

"Leur prix est un peu en dessous du marché. Donc le rapport qualité prix est très bien. La
preuve, c'est qu'on continue à travailler avec eux."

-

"De prijs-kwaliteitverhouding is heel goed. De concurrentie is duurder en minder goed. Naar
prijs toe zijn zij bij de besten. Voor hun kwaliteit is het een topprijs."

-

"De prijs-kwaliteitverhouding is zeker goed. Het is niet goedkoop, maar zeker de investering
waard."

-

"De prijs-kwaliteitverhouding is goed. Het is een goede investering."

-

"De training is niet goedkoop, dat is het enige minpuntje. Maar ze is heel efficiënt en heeft
haar nut. Het brengt zijn geld wel op. Het resultaat en het enthousiasme is heel hoog. Er
zijn goedkopere mensen op de markt, maar daar is het enthousiasme minder hoog. Dus de
verhouding prijs-kwaliteit is hoog."

-

"De prijs-kwaliteitverhouding is goed. Als ik vergelijk met anderen, zitten zij daaronder. Wij
zijn altijd tevreden. Zij liggen goed in de markt."

-

"Ils ont un bon rapport qualité-prix. On cherche souvent à travailler avec les grands. Pour
moi, B&D était moins connu, mais nous sommes très contents."

Algemene indruk
B&D laat bij alle klanten een goede tot zeer goede algemene indruk na. Alle klanten zouden B&D zeker
aanbevelen. De sterke punten die uit de samenwerking met B&D naar voren komen zijn: de persoonlijke
benadering, de professionaliteit en de snelheid van antwoorden, de vlotte communicatie, de hoge
kwaliteit van opleiding en trainers en het ruime aanbod van de organisatie.
Enkele gehoorde uitspraken zijn:

-

"Ik zou hen absoluut aanbevelen. De sterke punten: de persoonlijke kennis die zij hebben
van ons bedrijf en onze mensen. Zij houden rekening met de evolutie van onze mensen. Zij
leveren fantastisch werk! Wij zijn heel tevreden."

-

"De eerste training zou ik aanbevelen. De tweede training niet. Algemeen zou ik B&D wel
aanbevelen, maar dan wel met mijn verhaal erbij. Ik heb verder geen suggesties."

-

"Je recommanderais absolument B&D. Ils mettent à disposition de bons formateurs.
L'analyse et la traduction en proposition étaient très bien. Ils ont bien compris notre
demande. Nous sommes satisfaits. Petite suggestion : après la formation être plus proactif
et suggérer d'autres formations pour continuer."

-

"Ik zou hen zeker aanbevelen. De sterke punten zijn: een brede waaier aan opleidingen,
zeer deelnemersgericht en de deelnemers hebben steeds een goed gevoel na de training. Ik
heb niet direct een suggestie. Wij zijn tevreden."
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-

"Ik zou hen zeer zeker aanbevelen. Alles wordt van a tot z opgevolgd. Van de informatie
vooraf, doorheen de uitwerking van het opleidingsprogramma tot de feedback achteraf. Ik
heb geen suggesties. Alles is perfect. Alles wordt heel professioneel opgevolgd."

-

"Ik zou hen absoluut aanbevelen. Zij zijn altijd correct, werken op maat en reageren heel
snel. Ik heb niet direct een suggestie."

-

"Ik zou hen zeker aanbevelen voor soft skill opleidingen. Het belangrijkste is de goede prijskwaliteitverhouding. Ik heb niet direct een suggestie. Behalve dan dat het materiaal iets te
summier is, maar dit wordt wel gecompenseerd door de persoonlijke benadering die zij
hanteren."

-

"Je les ai déjà recommandés. En coaching et présentation, B&D est très fort ! L'adaptabilité
des formateurs est très bien. Ce n'est pas évident de trouver des coaches comme ça ! Je
n'ai pas de suggestions à faire. Je suis très satisfait."

-

"Ik zou hen zeker aanbevelen. Bij B&D is er een zeer korte time-to-market tijd. Zij spelen
flexibel in op data. Hun sterkste punt is de ongelofelijke verstandhouding en hun vlotheid
van communiceren. Naar inhoud heb ik geen suggesties. Enkel hun nabijheid is voor ons
niet optimaal, maar aangezien zij steeds tot bij ons komen, is dat geen punt."

-

"Je les recommanderais. Le point le plus fort de B&D, c'est qu'ils ont de bons formateurs.
C'est l'essentiel. Je n'ai pas de suggestions. Je suis très satisfait."

-

"Ik zou hen zeker aanbevelen. Sterk bij B&D is dat zij de deelnemer zo goed betrekken
zowel vóór, tijdens als na de opleiding. Dat doen ze echt goed. Zij verlenen een service die
zicht richt op de vraag van de klant. Zij proberen zo nauw mogelijk aan te sluiten op de
behoeften van het bedrijf. Alle opleidingsbedrijven zouden dit moeten doen zoals B&D! Ik
heb geen suggesties."
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2. VERBETERINGSPUNTEN & SUGGESTIES
Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke verbeteringspunten zoals geformuleerd in het
klantentevredenheidsonderzoek en/of suggesties van uw klanten die u kunnen inspireren om uw
dienstverlening verder te optimaliseren:


Eén klant suggereerde dat de voorkennis duidelijker aangegeven zou kunnen worden op de
programmabeschrijving.



Eén klant gaf aan dat een trainer van B&D startte met de vragen: “Waar haal jij je energie uit” en
“wat zijn jouw energievreters?”. Op basis van de antwoorden kon de trainer de training
personaliseren. De klant stelt voor om alle trainingen op deze manier te starten."



Eén klant vond het trainingsmateriaal té summier. Dit wordt echter wel gecompenseerd door de
persoonlijke benadering die B&D hanteert.
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