
 
Reviews vragen - KiyOh 
Introductie  

KiyOh is een onafhankelijke partij die klantbeoordelingen (in ons geval: cliëntbeoordelingen) 
inzamelt voor webshops. Zij doen dat voor kleine en grote ondernemingen, maar ook voor 
organisaties als Thuiswinkel.org en voor Webshop Keurmerk leden. KiyOh is een Official Google 
Partner en te herkennen aan de gele sterren in Google Adwords advertenties, waarmee wij 
MindfulnessFabriek en Stresswise op de kaart zetten. Een partij als KiyOh verhoogt het 
vertrouwen voor onze organisatie bij (potentiële) deelnemers/cliënten, waardoor we meer zullen 
'verkopen'. Bovendien krijgen we op deze manier waardevolle feedback en tips van onze 
deelnemers/cliënten, waardoor we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 


De beoordelingen in KiyOh zorgen voor vertrouwen. Hiervoor is het volgen van een uitgekiende 
procedure noodzaak. We verzoeken alle partners om (op de juiste wijze) gebruik te maken van 
deze geweldige tool om ons te onderscheiden van andere partijen op het gebied van mindfulness 
en therapie en om te laten zien dat we een partij zijn waarop je als cliënt kunt vertrouwen! 


Procedure KiyOh  

De te volgen procedure is eenvoudig; van belang is om deze procedure blijvend te integreren in 
het trainings- en therapiewerk, zodat het deel gaat uitmaken van de standaard werkwijze. Zo 
bouwen we aan een stevig 'huis'. De partner is in beginsel vrij om zelf te kiezen of hij/zij gebruik 
wil maken van de Kiyoh-recensies, maar in beoordelingen worden namen van partners vaak 
genoemd en dit zal in je voordeel werken.


In de laatste sessie vertel je de groep of je (individuele) cliënt over het verzamelen van 
cliëntbeoordelingen. Je kunt dit bijvoorbeeld zo doen: 


‘MindfulnessFabriek wil graag beoordelingen verzamelen om te laten zien wie we zijn en wat we 
doen. Ik wil jullie graag (vanavond of morgenochtend) een mail sturen met een link naar de 
website van dit bureau waarbij je heel gemakkelijk je mening kunt achterlaten en ons kunt 
waarderen met (zo veel mogelijk-grapje) sterren. Is dat oké?’ 


Het is belangrijk om de e-mail direct na het afronden van de training/therapie te versturen, omdat 
de cliënt dan nog in het hoofd bezig is met het traject. Het liefst dezelfde dag nog. Vaak voelt de 
cliënt ook dankbaarheid jegens de partner; we hebben veel gegeven, dit is het moment om van 
de cliënt wat te ontvangen. Zie het als een mooie gelegenheid om het traject definitief af te ronden 
(met een mooie beoordeling). 


Let op: het komt natuurlijk wel eens voor dat deelnemers/cliënten minder tevreden zijn of dat er 
omstandigheden zijn waardoor je verwacht dat de cliënt niet genegen is om een goede 
beoordeling te geven. Laat in dat geval het verzoek om een beoordeling te geven weg en stuur 
geen mail met link van KiyOh. In een groep kun je de deelnemers dan gewoon inlichten tijdens de 



laatste sessie en die ene (of die twee) deelnemers waaraan je twijfelt niet mailen (terwijl je de 
overigen wel mailt). 


Uiteraard is iedere deelnemer vrij om zijn of haar mening te geven. KiyOh vraagt ook naar 
verbeterpunten. Wees hiervoor niet bang; we kunnen ervan leren. KiyOh is zo ingericht dat 
positieve beoordelingen het meest waarschijnlijk zijn. Tot slot een uitdrukkelijk verzoek om de 
beoordelingen niet tijdens de laatste sessie op jouw locatie te inventariseren op de website van 
KiyOh, maar gewoon thuis. 


Hieronder vind je de standaard tekst die wij allemaal gebruiken. De woorden die tussen haken [xx] 
staan kun je wijzigen en aanpassen aan je persoonlijke situatie/omstandigheden. 


Belangrijk: maak je mail persoonlijk en verstuur met veel aandacht (mindful) door de naam te 
noemen van je deelnemer/cliënt en elke deelnemer afzonderlijk te mailen (dus niet alle tien in 1 
keer). 


Voorbeeld mail Kiyoh 


Onderwerp:

Beoordeling [mindfulnesstraining/ACT-therapie/etc.] - Zou je dat willen doen [Carla]? 


Dag Carla, 


De [trainings-/therapievorm] zit erop! Het waren twee prachtige maanden [met een bijzondere 
groep]. Ik wens je van harte alle goeds toe op je levenspad, dat je bewust aanwezig mag zijn bij 
de mooie momenten en blijvend beter kunt omgaan met de moeilijke dingen. Je hebt het 
geweldig gedaan. 


[Vanochtend] heb ik je [in de groep] gevraagd om een beoordeling te schrijven. Zou je een 
constructieve recensie willen schrijven, waarin je jouw ervaringen deelt met anderen en hen 
mogelijk helpt in het verkennen of mindfulness iets voor hen kan betekenen? Als je dat wilt doen, 
dan daarvoor mijn hartelijke dank. En ook als je er liever van afziet, als dit voorbij je grenzen gaat, 
mijn hartelijke dank voor je oprechtheid! 


Klik hieronder op de onderstaande link en geef je mening. Als je wilt kun je dit anoniem doen en 
het kost je maar 1 minuutje. 


Vast bedankt! 


*verwijder de link die niet van toepassing is

[Groepstraining of workshop] https://www.kiyoh.com/invite-link/1043384/de_mindfulnessfabriek?
lang=nl 

[individueel of maatjestraject] https://www.kiyoh.com/invite-link/1044267/stresswise?lang=nl 


E-magazine Mindvolleven

Wil je het inspirerende e-magazine Mindvolleven ontvangen? Schrijf je in via deze link: https://
mindfulnessfabriek.nl/abonneren-op-e-magazine-mindvolleven/ 


Hartelijke groet en wellicht tot ziens, 
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