
Uw Keurmerksucces



Keurmerk Nederland onderhoudt als vakspecialist
intensief contacten met CI’s, stakeholders en con-
sultancybureaus. Verandering van normen, wet- en
regelgeving wordt dan ook adequaat doorgevoerd
voor de Keurmerken die zijn geregistreerd en ge-
toetst. Keurmerken staan onder toezicht van de RvT
(Raad van Toezicht) en bij elk Keurmerk geldt dat
betrokkenen zitting nemen in de benodigde keur-
merkcommissies.

Enkele voorbeelden in een notendop:

SIEV-Keurmerk
Voor de schoonmaaksector heeft Keurmerk Neder-
land in samenwerking met branchevereniging SIEV
het SIEV-Keurmerk in het leven geroepen. 
Het bestuur van de branchevereniging heeft Keur-
merk Nederland aangesteld voor het uitvoeren van
de toetsingen zodat er geen sprake is van ‘de slager
die zijn eigen vlees keurt.’ 

Daarnaast is er een keurmerkcommissie ingericht
zodat de eisen jaarlijks onder de loep worden ge-

nomen en waar nodig gewijzigd. Registratie van het
Keurmerk heeft plaatsgevonden en de RvT heeft toe
mogen zien dat het Keurmerk inmiddels door meer
dan 150 bedrijven verworven is. Het Keurmerk is
dan ook bekend bij Tenderbureaus en overheidsor-
ganisaties. Erkenning door instanties als SZW heeft
inmiddels plaatsgevonden.

TM-Keurmerk (tourmanagement)
Voor tourmanagers van artiesten en BN’ers geldt dat
de opzet van een Keurmerk meteen goed moet zijn.
De initiatiefnemers legden dan ook nadruk op de be-
nodigde reglementen en protocollen, onafhanke-
lijkheid door toetsing van Keurmerk Nederland en
handelen onder toezicht van de RvT. 
De managers van zeer bekende artiesten verwier-
ven dan ook voorpaginanieuws met de opzet van het
Tourmanagement Keurmerk. Lancering ging gepaard
met de videoserie ‘De Tourmanagers’.
(inzichtelijk via YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=siRq1fHQV1g
19:15).

MVO-Keurmerk - ISO 26000
In een tijd van vergaande aandacht voor milieu en
klimaat heeft Keurmerk Nederland meermaals de
vraag gehad naar de opzet van een MVO certificaat.
Tot dan toe geldende MVO normen bleken als certi-
ficaat met name onhaalbaar en onbetaalbaar voor
het mkb. Daarnaast behoort MVO geënt te zijn op
de internationale ISO 26000 richtlijn. 

Keurmerk Nederland is dan ook met haar partners
overgegaan tot het definitief in de markt zetten van

Keurmerk Nederland is in 2013 opgericht als vakspecialist in
het succesvol opzetten en toetsen van Keurmerken. 
Waar de consument en het bedrijfsleven zeer kritisch zijn op
keurmerkinitiatieven weet Keurmerk Nederland keer op keer
het tegendeel te bewijzen. 
Met succesvolle initiatieven als het MVO-Keurmerk, het 
Keurmerk Tourmanagement en het Zero Waste Office Keurmerk
weet Keurmerk Nederland als geen ander wat de valkuilen en
succesfactoren zijn naar uw Keurmerkcertificering.

Hieronder wordt u uitgelegd hoe Keurmerk Nederland u 
kan begeleiden bij het succesvol in de markt zetten van 
uw Keurmerkinitiatief.



het MVO-Keurmerk. In 2018 resulteerde dit in de
eerste Keurmerkinspecties. Inmiddels zijn er meer
dan 80 bedrijven gecertificeerd waaronder bekende
organisaties zoals het studentenuitzendbureau van
de TU Delft, de Europees marktleider EPDM syste-
men en een vergadercentrum voor diplomaten en
politici in Den Haag.

De meest gestelde vragen
Dat Keurmerk Nederland voorziet in een behoefte is
duidelijk. De roep om een onafhankelijk specialist
bij het opzetten van uw kwaliteitskeurmerk is dan
ook duidelijk. Tot op heden heeft Keurmerk Neder-
land elk initiatief succesvol kunnen bijstaan. Maar
hoe maken wij uw initiatief succesvol? 

1. Gaat Keurmerk Nederland elke 
samenwerking aan?
Nee, van beide kanten moet duidelijk zijn dat het
Keurmerkinitiatief kans tot slagen heeft. 
Aan de hand van een vrijblijvend kennismakingsge-
sprek proberen we bottlenecks en USP’s te achter-
halen die het proces kunnen beïnvloeden.

2. Hoe verhoog ik de kans op een 
succesvol initiatief?
Het is van belang om onderzoek te doen naar de
reden waarom organisaties uw keurmerk zouden
gaan dragen. Is er bijvoorbeeld al een branchevereni-
ging in beeld of maakt u deel uit van een vereniging?
Dan is het mogelijk om het keurmerk in samenwerking
met de vereniging en Keurmerk Nederland te ontwik-
kelen. 
Zijn er verder al een aantal eisen die van belang zijn
om te toetsen en is er vanuit de markt vraag naar een

keurmerk? Als u deze vragen positief kunt beantwoor-
den maakt dat uw initiatief sterker. Een keurmerk
dient immers in de markt gezet te worden, maar er
dient ook behoefte aan te zijn.

3. Wat mag ik verwachten van de
opzet van een Keurmerk?
Elk initiatief is verschillend aangezien elk Keurmerk
zich op een andere sector en/of specialisme richt.
Een opzet vraagt dan ook om maatwerk. Bij elk ini-
tiatief komen echter inhoudelijke zaken voor die 
altijd van belang zijn. Denk aan het ontwikkelen van
de juiste reglementen achter het Keurmerk, de re-
gistratie van het Keurmerk, het toezicht van de RvT
om onafhankelijkheid en objectiviteit te waarbor-
gen en de ontwikkeling en klachtenregelingen van
de keurmerktoetsingen. 
Zoals wet- en regelgeving blijft veranderen, blijft
ook uw Keurmerk veranderen. Wanneer begonnen
wordt aan de opzet van uw Keurmerk zal altijd een
gesprek vooraf plaatsvinden om de benodigde werk-
zaamheden af te stemmen.

4. Hoe lang is een keurmerk geldig als
een bedrijf dat behaalt?
De geldigheid van het keurmerk wordt vastgelegd in
het toetsingsreglement. 
Meestal is een keurmerk 1 of 2 jaar geldig.

5. Wat is de meerwaarde van het 
samenwerken met Keurmerk Neder-
land bij de opzet van een keurmerk?
Uw Keurmerkinitiatief wordt in samenwerking met
een onafhankelijk auditbureau ingericht. 
Vele keurmerken verkrijgen niet de gewenste er-
kenning aangezien de initiators zelf toetsingen af-
nemen. 

Het Tourmanagement Keurmerk werd bij lancering breed van media-aandacht voorzien.



In het kader van objectiviteit en deskundigheid is het
daarbij van belang dat een extern bureau u bijstaat
bij de inrichting van een keurmerkcommissie en dat
het Keurmerk onder toezicht staat van de Raad van
Toezicht. 
Met de samenwerking met Keurmerk Nederland laat
u zien dat u het Keurmerk serieus neemt en de am-
bitie heeft dit Keurmerk tot een succesvol initiatief
te maken dat erkenning geniet van stakeholders
zoals opdrachtgevers, relaties en (overheids)instan-
ties. Middels de samenwerking met Keurmerk Ne-
derland worden bottlenecks uit het proces geslepen
zodat een betrouwbaar en onafhankelijk Keurmerk
kan ontstaan.

6. Wat is de functie van een keurmerk-
commissie?
De keurmerkcommissie ziet toe op de kwaliteit van
een keurmerk. Belangrijke taken voor deze commis-
sie zijn: 1) het periodiek vaststellen van de keur-
merkeisen, 2) het beoordelen van de kwaliteit van
de inspecties en de inspecteurs, 3) het in tweede lijn
behandelen van klachten over keurmerkhouders.

7. Wat is de functie van de Raad van
Toezicht?
De Raad van Toezicht waarborgt de kwaliteit van
Keurmerk Nederland door onafhankelijk toezicht op
de verschillende keurmerken, de manier van advise-
ring en de kwaliteit van dienstverlening in het alge-
meen. De Raad van Toezicht behandelt ook klachten
in de derde lijn.

8. Wat is de meerwaarde van het 
laten toetsen van een keurmerk door 
inspecteurs van Keurmerk Nederland?
Keurmerk Nederland beschikt over een divers pallet
aan inspecteurs met de juiste opleiding en expertise
op verscheidene vakgebieden. Deze inspecteurs zijn
door heel Nederland inzetbaar en toetsen organisa-
ties vanuit een externe positie zodat de kwaliteit
van uw keurmerk gewaarborgd blijft. 

9. Hoe wordt registratie van een keur-
merk vormgegeven door Keurmerk 
Nederland?
Een Keurmerk wordt beoordeeld aan de hand van
een lijst met criteria die is vastgesteld door de Raad
van Toezicht. 

10. Op welke wijze worden rapportages
van toetsingen door Keurmerk Neder-
land vormgegeven?
De inspecteurs van Keurmerk Nederland maken na
elke inspectie een rapportage op ten behoeve van
de getoetste organisatie. Deze rapportage wordt aan
de organisatie ter beschikking gesteld zodat dit als
tool benut kan worden in de communicatie naar sta-
keholders. 
De ervaring leert dat deze rapportage tevens een rol
speelt bij het binnenhalen van tenders of opdrachten
bij gemeentes of (semi-)overheidsinstanties. 

11. Wat zijn de kosten van het 
ontwikkelen van een Keurmerk?
De kosten van het ontwikkelen van een Keurmerk
zijn voor elk initiatief verschillend. Middels een vrij-
blijvend gesprek worden de benodigde inspanningen
gemeten zodat een aanbod op maat kan worden ge-
maakt. 

12. Vinden inspecties door inspecteurs
fysiek plaats of is er ruimte voor 
digitale toetsing?
Wegens het coronatijdperk is het mogelijk dat in-
specties digitaal plaatsvinden. Het is echter aan te
raden dat een initiële toetsing fysiek plaatsvindt. De
aangestelde inspecteur kan zich zo een beter beeld
schetsen van de kwaliteiten van de organisatie.

13. Blijft een opgezet keurmerk in
eigen beheer van mijn organisatie?
Uiteraard blijft het keurmerk in uw beheer. Keur-
merk Nederland staat u enkel bij als het gaat om de
ontwikkeling en toetsing van het keurmerk. 

Contactgegevens Keurmerk Nederland
Papland 19i, 4206 CK, Gorinchem
Voor direct contact 06-25034971
E-mail: info@keurmerknederland.com 
internet: www.keurmerknederland.com
btw-nummer: NL851472072B01


