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Toepassingsdomein: 

 
Klantenklachten behelzen elke vorm van kritiek, mondeling of schriftelijk, waarbij de klant 
op een of andere manier zijn ontevredenheid laat blijken over de werking van WOOD.BE 
 

Doelstelling: 

Door een accurate en snelle reactie op elke uiting van ontevredenheid van klanten ervoor 
te zorgen dat het nadeel dat de klant geleden heeft hersteld wordt (remediëren) en uit de 
ervaring te leren en de nodige maatregelen te nemen om voor de toekomst te verhinderen 
dat gelijkaardige niet conformiteiten zich opnieuw voordoen (corrigeren). 
Periodiek zal ook nagedacht worden over preventieve acties die als doelstelling hebben 
elke vorm van niet conformiteit te voorkomen. Dit nadenken over preventieve acties kan 
gebeuren tijdens interne audits, tijdens management reviews of naar aanleiding van een 
gebeurtenis of informatie die ertoe leiden dat personeelsleden kritisch gaan nadenken 
over de werkmethodes binnen WOOD.BE. 
 

Verantwoordelijkheden: 

Elk personeelslid van WOOD.BE die weet krijgt van een klantenklacht , zowel wat betreft 
zijn eigen werk als dat van collega’s,  verplicht dit door te geven aan de KV 
(kwaliteitsverantwoordelijke), die zorgt voor de registratie in het register  “Registratie van 
niet conformiteiten / enregistrement de non conformités” (FO-58-000-01-N in SAM). 
De KV zal elke klantenklacht (mondeling of schriftelijk) aan de directie melden en is 
verantwoordelijk voor de verdere afhandeling en voor de controle op de correctieve en 
preventieve maatregelen in de mate dat de directie deze taak niet zelf wenst op te nemen. 
 

Werkwijze: 

Er zijn twee manieren waarop een klant een klacht kan te kennen geven t.o.v. WOOD.BE, 
nl. 
1. Mondeling (*) of 
2. schriftelijk. (mail, brief of webformulier). 
 
In beide gevallen dient de persoon deze info door te geven aan de KV. 
Het origineel van elke schriftelijke klacht dient door de KV bijgehouden te worden. Hard 
copies worden geklasseerd in de map externe klachten in het bureel van de KV; 
elektronische documenten worden eveneens in de map externe klachten geklasseerd na 
het maken van een print out. 
 
(*)De KV zal ingeval van een mondelinge klacht de klant benaderen per telefoon of e-mail, 
om hem te vragen zijn/haar klacht schriftelijk te willen formuleren en bij voorkeur via het 
webformulier (op website onder klachten). Heel belangrijk hierbij is dat de klacht duidelijk 
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beschreven wordt, het objectief bewijs beschreven wordt en de naam en contactgegevens 
van de klager vermeld zijn. 
 
De klager wordt steeds benaderd in zijn/haar eigen taal of gelijkwaardig, door beiden 
begrepen. (voor FSC is dit de taal van het publiekelijk deel van het certificatieverslag) 
 
De KV zal er over waken dat de anonimiteit van de klager ten aller tijde behouden blijft. 
 
Anonieme bezorgdheden of ontevredenheden ivm FSC COC activiteiten, niet direct als 
klacht beschouwd, zoals commentaren van stakeholders zullen door de KV doorgegeven 
worden aan de DV om door te geven aan de betrokken FSC auditor om deze tijdens een 
eerstvolgende audit te behandelen. 
 
Alle documenten met betrekking tot eenzelfde klacht worden geklasseerd onder het 
volgnummer dat aan de klacht werd toegekend in het register “Registratie van niet 
conformiteiten / enregistrement de non conformités” (FO-58-000-01-N in SAM). 
 
In geval van een ernstige klacht kan de directie zelf de nodige stappen ondernemen om 
ervoor te zorgen dat het probleem voor de klant opgelost wordt. Afgezien daarvan dient de 
procedure “Beheersing van niet conformiteiten” (GP-58-N) verder gevolgd te worden. 
 
Een belangrijk punt bij externe klachten is de communicatie met de klant. 
In eerste instantie moet de klant op de hoogte gebracht worden van het domein 
waarbinnen WOOD.BE de klacht zal behandelen, bvb. certificering, labo, inspectie en de 
link naar zijn bestaande erkenningen of accreditaties. Binnen de 2 weken wordt de klager 
op de hoogte gebracht van de remediërende en correctieve maatregelen die werden 
genomen of zullen genomen worden om aan zijn probleem tegemoet te komen. 
De nadruk ligt hier op snelheid. Dit betekent dat er op de snelst mogelijke manier (uiterlijk 
binnen de vijf werkdagen) contact moet genomen worden (telefonisch, e-mail, fax…). 
Mondelinge contacten dienen naderhand schriftelijk bevestigd te worden. 
De respons naar de klant toe wordt verzorgd door de KV of door het departementshoofd. 
Hij is verantwoordelijk om de klant in begrijpelijke taal zo volledig mogelijk te informeren 
met betrekking tot remediërende en eventueel correctieve maatregelen. 
De maximale termijn om te komen tot een oplossing bedraagt 3 maanden. Als de klacht 
binnen WOOD. BE afgesloten wordt zal de KV de klager hiervan op de hoogte brengen. 
 
Indien  voor FSC-klachten geen oplossing gevonden wordt binnen de maximale termijn 
van 3 maanden of ingeval de geboden oplossing de klager niet tevreden stelt kan deze 
steeds contact opnemen met ASI. (ASI is het extern accrediteringsorgaan van WOOD.BE 
voor FSC certificatie), of tenslotte met FSC. 
 
Elke correspondentie met betrekking tot de afhandeling van een klacht dient aan de KV 
doorgegeven te worden. 
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Gerefereerde documenten: 

“Beheersing van niet conformiteiten” (GP-58-N) 
 “Registratie van niet conformiteiten / enregistrement de non conformités” (FO-58-000-01-N 
in SAM) 
  


