
KLACHT 
ALS KONING

Klachtenmanagement. Wat maakt het goed? 
Nog belangrijker; wat maakt het  beter?
Wat is precies het verschil tussen klachtenafhandeling en klachtenmanagement? 
Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je je klanten en medewerkers zo tevreden 
mogelijk houdt? 

In deze whitepaper wordt het verschil tussen klachtenafhandeling en  
klachtenmanagement uitgelegd, met daarnaast uitgebreidere  
informatie over het proces van klachtenmanagement. 

Maar, voordat er gewerkt kan worden aan verbeteringen, zijn 
er een aantal voorwaarden waar je als bedrijf aan moet 
voldoen. De juiste mentaliteit - het open staan voor  
nieuwe informatie - is essentieel. Daarnaast moet het 
voor uw bedrijf duidelijk zijn wat er onder een 
klacht valt; een duidelijke definitie. 

Alleen dan, en met  genoeg klachten, kan 
er een (verbeterde) procedure gevormd  
worden. Als er vervolgens duidelijk 
gecommuniceerd wordt en het 
duidelijk is wie er aan wie, en in 
welke  hoedanigheid, rappor- 
teert, kunt u aan  de slag.
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De allereerste, en misschien wel meest belangrijke stap 
in het onwikkelen van een goed klachtenmanagement, 
is het vooraf scannen van de bedrijfs- en consument 
omgeving en een grondige risicoanalyse uitwerken. 
Hiermee zult u de potentiële klachten op een duidelijke 
manier in kaart kunnen brengen en dus ook kunnen 
trachten deze te voorkomen. 
Deze scan en analyse kunnen gedaan worden middels, 
bijvoorbeeld een focusgroep, maar ook heel goed door 
het bekijken van de online/social media wereld. 
Wat wordt er precies gezegd over uw bedrijf en/of 
dienst? Zijn er al klachten te vinden en hoe wordt daar 
op gereageerd vanuit uw kant? Is er een duidelijk ritme 
zichtbaar, wat misschien tijdsgebonden is? Of zijn de 
mensen over het algemeen eigenlijk best tevreden met 
uw aanbod?
Deze informatie is cruciaal; wilt u klachten kunnen 
behandelen en managen, zult u uw klanten eerst 
moeten doorgronden.

Vooraf

Toegang
De tweede fase van klachtenmanagement is de 
toegang. Deze draait om het ontvangen en noteren van 
binnenkomende klachten. Schrik niet als een dusdanige 
klacht enorm veel bekijks krijgt online. Door de, nog 
steeds toenemende, ontsluiting van het Internet 
krijgen de consumenten steeds meer toegang tot 
informatie over producten en diensten. Deze extra 
kennis geeft ook meer inzichten, die gebruikt worden in 
de post-aanschaf evaluatie - waar verwachtingen met 
de werkelijkheid worden vergeleken. Als deze ook maar 
lichtelijk verschillen is er al direct kans op een klacht. 
Tevens geeft het Internet uw klanten ook de 
mogelijkheid om makkelijker te communiceren en dus 
zullen ze mondiger zijn. Deze toegankelijkheid biedt 
ook direct een groots online publiek, waar mensen op 
forums elkaars meningen kunnen ondersteunen en 
versterken. Wat maar weer aangeeft hoe belangrijk het 
is dat er meteen accuraat op gereageerd wordt.
Begin daarom in deze fase ook al vast met de 
oriëntatie op de klacht-situatie. Wat bestelde de klant? 
Welke dienst gebruikte deze klant? Of, in het geval van 
een interne klacht; wat zijn de betrokken partijen en 
wat zijn hun belangen bij de zaak? Wanneer deze 
klacht door Customer Service is ontvangen en er een 
schets is van de situatie, wordt het tijd om door te 
gaan naar de volgende stap.

Registratie
Voordat er begonnen kan worden met de 
behandeling van een klacht, zal er een 
volledig beeld van de klacht moeten zijn. 
Dit houdt in dat; alle betrokkenen en 
desbetreffende belangen in kaart moeten 
zijn gebracht, er een formele beoordeling 
van de ernst van de klacht is gedaan, er 
verschijdene onderzoeksdaden uitgevoerd 
zijn naar achtergrondinformatie én een 
inhoudelijke beoordeling, waar de klacht 
wordt afgespiegeld tegen de waarden en 
normen van uw bedrijf. 
Pas wanneer al deze informatie is 
verzameld heeft uw bedrijf een goede 
basis voor een afhandeling van de klacht. 
Natuurlijk zit er per klacht een verschil in 
hoe uitgebreid deze stappen worden 
uitgevoerd en hoeveel tijd en moeite hierin 
gestoken wordt. 
Het is aan de verantwoordelijke hierin een 
inschatting te maken. 

Klachtenbehandeling
Dan, wanneer al deze aspecten belicht zijn, 
zou de oplossing ook duidelijk moeten zijn 
geworden. 
Het volgende proces is vrij simpel; geef de 
klacht door aan een afdeling of persoon die 
over het desbetreffende onderwerp gaat, 
of haal hier de benodigde informatie om de 
klacht af te handelen. 
Ook dit interne proces moet 
gedocumenteerd worden, zodat het in de 
toekomst verbeterd kan worden. 
Hou tijdens dit proces ook de relatie met 
de klager in te gaten; laat ze niet te lang 
wachten en zorg dat ze één duidelijk 
aanspreekpunt hebben. 
Wanneer het niet lukt om het probleem op 
te lossen, of als er sprake is van 
belangenverstrengeling kan het ook een 
optie zijn om een derde partij in te 
schakelen.
Klachtenmanagement is hier overstijgend 
(met alle andere stappen) 
over klachtenbehandeling.

Rapportage
Deze fase is naast het vooronderzoek, de 
belangrijkste fase met kijk op verbetering. 
Wanneer alle voorgaande stappen goed en 
uitgebreid gedocumenteerd zijn is deze 
fase, gelukkig, ook niet zo moeilijk. 
Een analyse van tijdsbestek, resultaat, 
interne en externe communicatie en alle 
andere ingezette processen van goed 
niveau is het uiteindelijke resultaat. 
Deze rapportage, samen met een flink 
aantal verbeterpunten kan dan vervolgens
naar het management worden 
doorgebrieft.

Verbeteringsacties
Na het doorbriefen, worden de 
voorgestelde verbeteringsacties, hopelijk, 
geimplementeerd. 
Dit is de laatste stap in het verbeteren van 
het huidige klachtenmangement. 
Deze implementaties zijn mogelijk op ieder 
niveau. Denk hierbij aan; de huidige 
dienstverlening zelf, maar ook de regels 
die intern/extern worden gehandhaafd, het 
huidige beleid 
voor bijvoorbeeld ongevallen, 
de organisatie, communicatie
of de huidige manier van
produceren

.



Inmiddels is het 
duidelijk wat de 

essentiële elementen 
zijn voor een goed 

klachtenmanagement, hoe 
het verbeterd kan worden én 

het grote verschil tussen 
klachtenbehandeling en -

management. 

Voor meer informatie of verdieping, 
verwijzen we u graag door naar onze 

website. Hier kunt u vinden hoe de apps in 
TMWalker 4 - onze nieuwste software - kunnen 

samenwerken om, bijvoorbeeld, een goed 
klachtenmanagementsysteem op te zetten.

Zo kunnen er in de DIYA app definities worden ingevoerd, 
houdt de FlowBuilder alle processen in de gaten,  

documenteert deze en kan deze processen in werking zetten 
(b.v. het afhandelen van een klacht), waar de Miner app de diepte 

in duikt en in deze processen gaat zoeken naar punten waar 
verbetering zit. 

Samen vormen deze apps dus de basis voor, onder andere, een goed 
klachtenmanagement. 

Voor meer informatie, zie: vanl.nl/tmwalker4/ .


