Meten met kennis draagt bij aan
betere zorg en dienstverlening
Peter van Linschoten van ARGO is een betrokken ondernemer die z’n kennis liefst inzet om
zorgorganisaties te helpen hun zorg- en dienstverlening te verbeteren. “Vaak wordt de
klanttevredenheid alleen onderzocht als verplicht nummer, om het af te vinken. Wij helpen
om de zorg- en dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren en te vernieuwen op basis van de
patiëntervaring.”
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