
4.6. ROLVAN DE MEDEWERKERS

Werken aan kwaliteit is alleen mogelijk wanneer iedereen, alle zwembadmedewerkers. op de hoogte is
van de afspraken die zijn gemaakt. Dit betekent dat er een bedrijfsvisie is ontwikkeld en dat iedere
medewerker weet wat die visie concreet betekent voor zijn handelen in het zwembad.

De medewerkers hebben een actieve rol in het werken aan kwaliteit, zij hebben ook een grote invloed op
de tevredenheid van de klant. Het gevoel van de klant dat hij welkom is, dat er naar hem geluisterd wordt,
dat hij wordt gezien, dat hij belangrijk is, ontstaat in de interactie met de medewerkers. Wanneer alle
medewerkers dezelfde houding hebben en op dezelfde manier met de klant omgaan, zal het effectnaar de
klant groot zijn.

Medewerkers moeten wel open staan voor feedback van
de klant! Dit vergt een bepaalde houding. In sommige
zwembaden wordt de sleutel van de postbus met klach-
tenformulieren 'gepikt' en worden de negatieve formulie-
ren er door medewerkers uitgehaald. Wanneer je niet
tegen feedback over je eigen functioneren kunt of hier
niet mee om kunt gaan, is het werken in een zwembad-
bedrijf niet gemakkelijk. Wanneer de klant centraal staat
in de bedrijfsvisie en je er dus continu op uit bent om je
producten en diensten te verbeteren, betekent dat dat de
kwaliteit van de medewerkers ook ter discussie moet
staan en indien nodig moet worden verbeterd.

4.7. SAMENVATTING

Kwaliteit
De kwaliteit van producten en diensten wordt bepaald door de verwachtingen, wensen en behoeften van
de klant maar óók door de visie die je als bedrijf op kwaliteit hebt. Je maakt met elkaar afspraken over de
omgang met de klant of de inrichting van een activiteit of iets heel anders. Deze afspraken zijn onderdeel
van de visie van het bedrijf.

Een manier om naar het begrip kwaliteit te kijken is door kwaliteit in drie delen uiteen te laten vallen:
• Kwaliteit die moet

Dit is de kwaliteit die aangegeven is door de wetgever
• Kwaliteit die hoort

Dit is de kwaliteit die wordt bepaald door de wensen en behoeften van de bezoekers
• Kwaliteit die mag

Dit is de kwaliteit die wordt bepaald door de bedrijfsvisie van het zwembad.

Keurmerk VEILIG & SCHOON
Het keurmerk Veilig& Schoon heeft het wettelijk kader als ondergrens genomen en aangevuld met nor-
men die de kwaliteit, veiligheid en hygiëne waarborgen. Voor het Keurmerk Veilig & Schoon moet een
zwembad kunnen aantonen dat er bewust wordt omgegaan met de veiligheid in het zwembad. Er zijn
algemene en wettelijke eisen en eisen met betrekking tot veilig en schoon.

Klantgericht handelen
Alle acties om diensten en producten bewust aan te laten sluiten bij de klanten, alsmede communicatie
met klanten, die gericht is op het leveren van een bijdrage aan kwaliteit en het verbeteren van kwaliteit
noemen we klantgericht handelen. Je moet er achter zien te komen of klanten tevreden zijn, dit kan door
te vragen, onderzoek of beschikbaar stellen van forrnulieren..
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Omgaan met klachten
De belangrijkste regel in het omgaan met klachten is
daarom dat je alle klachten serieus behandelt. Om dit
goed in de hand te kunnen houden, moeten alle klachten
die klanten hebben, volgens een standaardprocedure
afgehandeld worden.
Klachten van klanten zijn een belangrijk instrument om
de producten en diensten van het zwembad nog beter af
te stemmen op de wensen van de klant. Het serieus
afhandelen van klachten betekent dan ook dat er wat
met de klacht wordt gedaan.

Tips voor het afhandelen van klachten
• Vraag de klanten vooral om te klagen
• Maak het de klagende klant makkelijk
• Neem elke klacht serieus!
• Maak geen drama van een klacht
• Los simpele klachten snel op
• Leer van klachten
• Hou de klagende klant op de hoogte

Werken aan kwaliteit is alleen mogelijk wanneer iedereen, alle zwembadmedewerkers, op de hoogte is
'van de afspraken die zijn gemaakt. Dit betekent dat er een bedrijfsvisie is ontwikkeld en dat iedere
medewerker weet wat die visie concreet betekent voor zijn handelen in het zwembad.
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