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KLANTTEVREDENHEIDSMANAGEMENT:
MEETBAAR MAKEN OF CERTIFICEREN
Feedback van klanten is een informatiebron om te kunnen sturen, corrigeren
en groeien. Voor het beheren en verbeteren van klanttevredenheidsmanagement kent ISO de 10000-serie. Organisaties die klanttevredenheidsmanagement willen laten certificeren, kunnen dat doen met de Gouden Oor Standaard.
Nieuw aan het firmanent van klanttevredenheidsmanagement is het DNV
Business Assurance Scored Assessment.

gen en om producten of dienstverlening te
versterken. DNV is bevoegd voor het uitvoeren van audits volgens de Gouden Oor
Standaard.
De Scored Assessment, ontwikkeld door
DNV Business Assurance, is geen certificering maar een meetinstrument dat het prestatieniveau van de organisatie aantoonbaar
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COLUMN
VOLDOEN AAN WETGEVING:
EEN FABEL

Geen enkel bedrĳf in Nederland voldoet aan alle voorschriften uit de betreffende wet- en regelgeving. Wie goed kĳkt naar de voorschriften die op een
Nederlands bedrĳf van toepassing zĳn, zal zien dat het voldoen hieraan
bĳna onmogelĳk is. Voor bedrĳven met een milieu- of arbomanagementsysteemcertificaat gaat dit nog een stap verder: in de betreffende normen
wordt gesproken over ‘wettelĳke en aan andere eisen die de organisatie
onderschrĳft’. Toch gaan veel mensen er nog steeds vanuit dat de bedrĳven
gewoon voldoen aan de betreffende wetgeving.

Daarnaast hebben situaties als die bĳ Chemie-Pack en Odfjell geleid tot
verhoogde aandacht voor het voldoen aan wetgeving. De overheid let bĳvoorbeeld specifiek dit jaar scherp op het voldoen aan de PGS 15. Binnen milieuen arbomanagement wordt hierbĳ vanuit de SCCM (Stichting Coördinatie
Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen) de laatste tĳd ook steeds
meer geprobeerd de controlerende rol van de externe auditor te verbreden
van voldoen aan de norm naar ook het voldoen aan de geldende wetgeving.
We zitten in een 3D-spagaat: de druk op voldoen wordt groter, terwĳl we
weten dat dit een onrealistisch doel is. Waarbĳ het kunnen voldoen vaak ook
nog valt buiten het controlegebied omdat dit is uitbesteed.

het bedrĳf moet aantonen inzage te hebben in de betreffende wetgeving.
Daarnaast moet er een proces zĳn waarin het voldoen wordt gepland,
gedaan, gecontroleerd en aangepast; een continu verbeterproces. Als dit in
de organisatie uitgezet wordt, zal er steeds kritisch gekeken worden naar de
processen binnen een bedrĳf en het voldoen aan de wetgeving. Het is dan dit
bewustzĳn wat het doel zou moeten zĳn.
Ditzelfde verbeterproces zou toegepast moeten worden op de afspraken die
we met onze leveranciers over het voldoen aan wetgeving gemaakt hebben:
zĳn de voorschriften duidelĳk vertaald in verantwoordelĳkheden die vervolgens weer duidelĳk verdeeld zĳn? De ervaring leert dat deze verbeterde
afspraken met leveranciers ook verbeteringen op financieel vlak opleveren.
Volledig voldoen aan wet- en regelgeving is een niet realistisch doel. Het
creëren van bewustzĳn van de risico´s en veranderingen van processen op
het voldoen aan wetgeving is weliswaar lastiger meetbaar, maar wél een
realistisch doel.
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Laten we dan ook realistisch blĳven: voldoen moet niet het doel zĳn. De
normen geven hierbĳ wel een kader waarbinnen gewerkt kan worden:

van de Universiteit Utrecht. Na zĳn gezin ligt zĳn grootste passie in het ondersteunen
van mensen bĳ het duurzamer maken van bedrĳven.
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