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Schwartzmans bv heeft meerdere processen omschreven op
het gebied van afwijking in performance en verwachtingspatroon
van klanten:
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Uitleg omtrent het systeem hoe
Schwartzmans bv klachten behandeld
en afhandelt
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• Procedure product met afwijking
• Procedure en BW corrigerende maatregel
• Procedure en BW preventieve maatregel
• BW Retour van klanten BW141
• BW klanttevredenheid meten en beoordelen

BW234

• Kwantitatief, Kwalitatief en naar Beleving prestaties meten en verbeteren Web
* BW staat voor Beste Werkwijze (bij veel organisaties werkinstructie genoemd)
Binnen onze organisatie gebruiken we een ict-programma genaamd MemoMelder, dit programma beheerst taken en
afspraken die vandaag urgent zijn en taken welke in de toekomst gepland staan. Daar dit bedrijfsbreed is, kan er niets
vergeten worden. Ook niet als een individu ziek is of een vrije dag heeft.
Klachten kunnen via de website, mail, telefonisch en mondeling in een gesprek aan ons doorgegeven worden.
Welke dan in de MemoMelder gezet worden.
Een klacht komt bij ons PAARS in de MemoMelder binnen wat ervoor zorgt dat we altijd voor 17.00u de volgende dag
contact opgenomen hebben met de persoon die de klacht gemeld heeft. De oplossing of de voortgangstatus wordt
dan gemeld.
MemoMelder Legenda:
Wit

→ De activiteit heeft geen hoge prioriteit om op te volgen.

Geel

→ Morgen dient de activiteit door de persoon die hem in behandeling heeft afgewerkt te worden.

Rood

→ De persoon die de activiteit in behandeling heeft dient de activiteit af te werken maar collega’s
zien de Rode activiteit ook en zullen assistentie aanbieden.

Paars

→ Een nieuwe klacht is aangemeld, men dient vandaag contact op te nemen met de klant.

Groen

→ De adviseur heeft een bezoekverslag ingesproken en deze dient nog afgeluisterd te worden en
gekoppeld te worden aan een klant.

De gehele historie betreft opmerkingen of klachten tussen uw organisatie en Schwartzmans bv blijft voor u ten alle tijden
inzichtelijk op onze webpagina.

We meten de resultaten van de klachtafhandeling. De klachten worden bekeken en beoordeeld of de fout in de toekomst
voorkomen kan worden.
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Klachtenformulier
1.
Constatering
Klacht via web

2.

2. Administratief- of binnendienst medewerker:
• Voert klacht in onder actiepunten in
computerprogramma. MemoMelder (niet nodig
via web).

Vastleggen
afwijkingen

Werk
Klacht

1. Medewerker:
• Noteert ontvangen klacht op klachtformulier.
Of geeft deze mondeling door aan de
administratie/inkoop.
• Of melding komt via het web rechtstreek de
MemoMelder in.
• Indien niet klant gerelateerd via memoMelder
onder Schwartzmans.

Actiepunten
3. Administratief- of binnendienst medewerker:
• Geeft aan wie de klacht moet oplossen.
• Stuurt taak naar betreffende medewerker.

3.
Vaststellen
actie

4. Verantwoordelijke medewerker:
• Onderneemt actie en geeft oplossing/antwoord/
feedback binnen 24 uur aan klant.
• Medewerkers hebben € 100,00 budget om bij
twijfel zelf klacht op te lossen.

4.

Uitvoeren
actie

Oplossing

5.
OK

6. KAM-manager:
• Analyseert periodiek de afwijkingen en stelt
eventuele trends vast. En gaat met de
betrokkenen opzoek naar structurele oplossingen.

Nee
6.

Afsluiten

5. Verantwoordelijke medewerker:
• Geeft aan in het computerprogramma dat de
klacht is afgehandeld.
• Geeft aan wat de uiteindelijke oplossing is
geweest. Dit is ten alle tijden inzichtelijk voor
de klant en blijft inzichtelijk.

Trends

Speciaal voor opmerkingen en of klachten op
veiligheid of milieu gebied hebben we een rubriek
ISO/MVO aangemaakt in de memomelder en
memoscan. Zet deze dus niet onder de
rubriek KLACHT !!

