


 
 
 

Learning lab - 7 juni 2018 

Sterk als Merk met Keurmerk 



Welkom 
 

Jolet Woordes 

• Technische bedrijfskunde, achtergrond in 

kwaliteitsmanagement 

• 19 jaar werkzaam in ‘verenigingsland’  

• Kwartiermaker bij vele keurmerken 

 

Rob Bongenaar 

• Verleden bij Ernst & Young en Vodafone 

• Sinds 2009 (terug) als branchedirecteur 

bij eerst OSB en nu Koninklijke Horeca 

Nederland  
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Herkennen jullie dit? 

• “ Het imago van de sector moet verbeteren”  

• “ Kwaliteit van onze club moet bij aanbestedingen 

tellen”  

• “Die &#$Xv>/!@? maakt er een zootje van: een 

smet op onze sector” 

• “Wat zijn onze usp’s?” 

• “Dat keurmerk van ons, het levert alleen maar 

gedoe”  

 

 

 

 

 



We moeten een keurmerk! 

 



Discussie 



Verschillende zelfregulerings-

methodieken (SEO economisch onderzoek) 

 

 

‘keurmerk’ 



Waar gaat een keurmerk volgens 

   jou     over? 

 

 

 

Keurmerk ter 

voorkoming van 

regulering 

“dwang” 

Label voor 

professionalisering 

& communicatie 

“drang” 

Merk voor de 

klant 

“business” 



Hoe bepaal je als sector, branche, 

beroepsgroep regels van het spel? 

Bij afweging ‘zelfregulering ja of nee’ (en ‘hoe’) moet een 

aantal vragen worden beantwoord: 

1. Wat is de reden om het te doen? 

2. Zien klanten (B2B of B2C) dit als waardevol en gaan ze 

het echt gebruiken? 

3. Welke manieren zijn er om het resultaat te bereiken? 

4. Wat wordt de ‘inhoud’ en is daar draagvlak voor? 

5. Is het te financieren en is er kennis? 

 

 



Heeft de klant er behoefte aan? 



Heeft de klant er behoefte aan? 

De klant (B2B of B2C) gebruikt certificering als: 

- hij de certificering kent 

- het voorziet in een behoefte (risico-afdekking, goede 

informatie) 

- de voordelen groter zijn dan de nadelen (kosten) 

Vraag kan gecreëerd worden, maar dat is niet 

eenvoudig, laat staan goedkoop! 

 

 



Inhoud en draagvlak 

leden 

klanten 
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Brancheontwikkeling Innovatiebevordering 

Kwaliteit als onderscheidend kenmerk Kwaliteit als basis voor vernieuwing 

Kwaliteit beschermen Kwaliteit bevorderen 

Normeren Leren en inspireren 

Gesloten netwerk 

 

Open netwerk 

Blik gericht op achterblijvers Blik gericht op vooroplopers 

Focus op branchegenoten Focus op consument/keten 

Vereniging als kwaliteitsbewaker (keurmerk, AV, 

etc.) 

Vereniging als innovatie intermediair 

Kwaliteit 3.0 

©Ivan Pouwels, BrancheAdvies 



Discussie 



Het speelveld van de horeca 



Dynamiek op alle fronten 

 

 

 

Maatregelen ter 

voorkoming van 

regulering 

“dwang” 

Label voor 

professionalisering 

& communicatie 

“drang” 

Merk voor de  

klant 

“business” 

 Appél op zelfregulering vanuit overheid op branche 
 Politiek incidentmanagement 
 Consumentenmacht 
 Platformeconomie 



Van defensief naar pro-actief 



Discussie 



Tips en vragen 

• Discussie met bestuur – betrek stakeholders 

• Voorkom stapeling 

• Begin niet te groot 

• Leer van ervaring bij elkaar 

• Diverse artikelen, whitepapers beschikbaar 

• R.bongenaar@khn.nl 

• J.woordes@wispa.nl 
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Dank voor je deelname 

 


