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Aqualectra en uitval stroom
Op initiatief van Organisashon Pro Akshon pa Kalidat
Duradero (OPAKD) heeft Fundashon pa Konsumidó
en de Ombudsman Curaçao vanaf januari
gesprekken gevoerd om de situatie van stroomuitval
bij Aqualectra te verbeteren. OPAKD heeft een brief
met vragen opgsteld voor Aqualectra om
stroomvoorziening en verhelpen van stroomuitval
door Aqualectra te verbeteren. Beide organisaties
hebben steun betuigt voor dit initiatief.
Rapport Openbaar Vervoer
In februari heeft Fundashon pa Konsumidó eindelijk
groen licht gekregen voor het bekendmaken en
presentatie van het rapport van het onderzoek van
tevredenheid van gebruikers in het openbaar
vervoer. Tevens zijn er presentaties gegeven aan
ABC Busbedrijf en aan de Ministerie van
Economische Ontwikkeling. Het betreft een
onderzoek uit 2016 die de beleving meet van
gebruikers/consumenten van kleine en grote bussen
met ook aanbevelingen voor wat betreft o.a.
veiligheid, comfort en mobiliteit van het openbaar
vervoer.

Geschillencommissie Verzekeringen
Vanaf 2012 is met de vereniging van verzekeraars,
Curaçao & Bonaire Insurance Association,
overeengekomen om samen een
geschillencommissie in het leven te roepen die
geschillen tussen de consument en het
verzekeringsbedrijf, welke niet door het
verzekeringsbedrijf zelf kan worden opgelost, zal
behandelen en beslechten. In 2017 heeft de
Geschillencommissie 2 klachtgevallen behandeld en
uitspraak hieromtrent gegeven. Kosten van de
commissie worden gedeeld door beide organisaties.
Gesprekken CBIA en ATSK
De stichting heeft ook gesprekken gevoerd met de
Asosashon di Tráfiko Sigur Kòrsou om samen te
werken om tot een invoering van de Wegenfonds te
komen. Hiervoor heeft de stichting ook pogingen
gedaan om CBIA en ATSK samen aan tafel te krijgen
om tot een brede draagvlak te komen voor het
project om zo met een geconsolideerde visie richting
de overheid te acteren. Alle partijen waren bereid
tot samenwerking maar de afspraken werden

Vleesproblematiek
De problematiek rondom de vele ingevorderde
vlees en de onzekerheid, onrust en vele
vraagtekens die het allemaal met zich
teweegbracht onder de consumenten, richtte de
stichting een brief aan overheid en parlement
voor het houden van een parlementaire enquête
inzake de vleesproblematiek. Door het houden
van de parlementaire enquête en de uitvoering
hiervan door een enquêtecommissie, kan door
middel van het horen van getuigen, het
verkrijgen van schriftelijke inlichtingen, inzage
en/of afschrift vragen van documenten en het
horen van deskundigen de volle omvang en
waarheid in deze heikele kwestie achterhaald
worden. Het verzoek werd niet gehonoreerd.
Ook heeft de stichting weer de noodzaak van het
heraanstellen van de Warencommissie onder de
aandacht gebracht van de Minister van GMN.
Vanuit deze ministerie werd een commissie
ingesteld om de problematiek te onderzoeken.
Er is voor de stichting niet duidelijk wat de
uitkomst is van dit onderzoek noch is de
participatie van de Fundashon pa Konsumidó
verzocht voor de commissie. Reden te meer dat
de stichting zal blijven streven naar het
heraanstellen van de Warencommissie, waarin
de participatie van de consumentenorganisatie
wettelijk vastgesteld staat.
Kwaliteitsnormen en Productveiligheid
Ook heeft de stichting, op uitnodiging van MEO
deelgenomen aan twee workshops (National
Quality Policy en Good Regulatory Practice &
Regulatory Impact Assessment Training) gericht
op het vormen van kaders daar waar je
kwaliteitsnormen voor producten en diensten
gaat vaststellen en vastleggen. Een leerzame
workshop die goed past in de filosofie van de
stichting om te werken aan veiligheid van
producten en diensten. Hierbij is bepalend dat
de normen van kwaliteit goed gedefinieerd. In
dit kader heeft de stichting ook gesprekken
gevoerd met vertegenwoordigers van de
Veterinaire Dienst, waarin is komen vast te
stellen dat er weldegelijk normen bestaan, die
bekend zijn bij de actoren, die verpakking en
omgang van onder meer vers vlees reguleren. De

intentie van de Fundashon van Konsumidó was
om in 2018 zelfstandig kwaliteitsvergelijkingen
uit te gaan voeren in samenwerking met ADC.
Deze projecten hangen aan een zijden draad
gezien de kortingen op subsidies van de stichting.
In augustus heeft een medewerker van de
stichting een werkbezoek gebracht aan de
Consumentenbond in Nederland. Doel van het
bezoek was onder meer om samenwerking met
de bond te promoveren. Er werd gesproken met
verschillen disciplines binnen de organisatie om
zo een goed beeld te krijgen om wat voor
terreinen er samengewerkt kan worden. Ook
werd er gebrainstormd over mogelijke
alternatieve manier om fonds en
inkomstenwerving voor de stichting. Vanuit de
Consumentenbond is de toezegging gegeven
voor een zo uitgebreid mogelijke vorm van
gegevensuitwisseling en samenwerking.
Kurso di Presupuesto
Zoal ieder jaar organiseerde de stichting dit jaar
ook zijn butgetcursus. Zoals hiervoor vermeld
denkt de stichting in andere vormen van
inkomstenwerving. Hiervoor heeft de stichting de
cursus aangeboden aan andere bedrijven en
organisaties als product. Na een pilotproject met
Dienst reclassering heeft de stichting met de ORV
overeengekomen voor het verzorgen van de
cursus voor medewerkers in het justitieel
apparaat. De eerste groepen zijn in 2017
begonnen en de intentie om in 2018 met het
project verder te gaan.
Bewustwordingscampagne
Noemenswaardig om in dit onderdeel te
vermelden is tenslotte de
bewustwordingscampagne met tv-spots die de
stichting aan het einde van het jaar heeft
gehouden en waarvan de eindproducties in de
digitale versie van dit jaarverslag uitgebreid te
zien zijn. Doel van de campagne was om in de
eindejaar periode van Kerst en Oud en Nieuw
consumenten bewuster te maken van hun
koopgedrag.
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NLEIDING
In 1975 is de stichting Fundashon pa Konsumidó opgericht door een groep bezorgde
burgers die het belang inzagen om op Curaçao een onafhankelijke
consumentenorganisatie op te richten. Doel van de stichting is om in de ruimste zin
des woord de belangen van de consumenten op het eiland te behartigen. De
onafhankelijke positie van de consument staat in het beleid van de Fundashon pa
Konsumidó centraal. Het streven is dan ook om de consument een volwaardige
maatschappelijke, juridische en economische positie in de samenleving te
verschaffen, zowel individueel als collectief, ten opzichte van de ondernemers. Deze
visie van de consumentenorganisatie, is gebaseerd op de acht basisrechten van de
consument opgesteld door de Verenigde Naties. Deze basisrechten, luiden volgens
de “Guidelines for Consumers Protection” van de Verenigde Naties als volgt:
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Recht op toegang tot noodzakelijke producten en diensten. Dit basisrecht heeft
vooral te maken met goederen die wegens hun belang vaak door de overheid
worden gereguleerd zoals elektriciteitsdistributie, waterdistributie, woning en
gezondheidszorg. Iedere persoon heeft deze goederen nodig om volwaardig aan de
samenleving te kunnen deelnemen. Toegang tot deze producten betekent niet alleen
dat deze producten voor een ieder beschikbaar moet zijn, maar impliceert ook dat
deze producten bereikbaar en betaalbaar moeten zijn.

Recht op keuze tussen producten en diensten. Het recht op vrije keuze tussen producten en
diensten is het machtigste instrument die de consument op een vrije markt bezit. Op een vrije
markt concurreren ondernemers onderling. Doordat de consument vrij is om te kiezen, kan hij
beter voor zijn eigen belang opkomen en worden ondernemers gestimuleerd om innovatiever en
meer klantgericht te zijn.
Een vrije markt waarop de
consument voldoende
keuzevrijheid heeft, zal veel
voordelen opleveren voor de
consument, zoals goedkopere
prijzen en producten van
hogere kwaliteit. Wanneer de
consument geen keuzevrijheid
heeft omdat er sprake is van
een monopolie, zien we dat
vaak de monopolist misbruik
maakt van zijn positie door
prijzen hoog te houden, terwijl
de service veel te wensen
overlaat.
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Recht op informatie. Iedere consument
heeft recht op duidelijke en concrete
informatie om aan de hand daarvan een
weloverwogen keuze wanneer hij voor een
product of dienst betaalt. De informatie
waarover de consument beschikt en aan
de hand waarvan hij voor een bepaald
product of dienst moet kiezen, dient
correct en begrijpelijk te zijn en dient ook
de essentiële kenmerken van een product
of dienst te bevatten. Aan de hand van
informatie van het product dient de
consument in staat te zijn om dat specifiek
product met soortgelijke producten te
vergelijken.
Recht op veilige producten en diensten. De
consument heeft recht op veilige
producten en diensten. Vaak denken
consumenten dat omdat een product
aangeboden wordt, deze ook 100% veilig is
om te gebruiken. Het is aan overheid om
de veiligheid van producten en diensten te
waarborgen. Met veiligheid wordt in
principe de veiligheid van het lijf en leden
bedoeld. Indien blijkt dat een product niet
aan redelijke veiligheidseisen heeft
voldaan, dient de consument
gecompenseerd te worden. Consumenten
moeten producten kunnen gebruiken
zonder dat ze schade daaraan
ondervinden. Veiligheid speelt niet alleen
een rol bij producten, maar ook bij
diensten.

Recht op consumentenvertegenwoordiging. De consument is
tevens gebaat met een
vertegenwoordigend orgaan bij
overheidsinstanties die zijn belangen kan
behartigen. Doordat de consumenten een
grote groep vormen, is het moeilijk om de
belangen van alle individuele
consumenten te behartigen; daarom juist
kijkt de consumentenorganisatie naar het
collectief belang.
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recht op educatie. De consument dient op
de hoogte te zijn van zijn rechten en
plichten als consument. In de praktijk
worden we heel vaak geconfronteerd met
consumenten die niet op de hoogte zijn
van hun rechten als consument. Ook
ondernemers blijken vaak niet op de
hoogte te zijn van de rechten van de
consumenten. Dit gebrek aan kennis leidt
er toe dat de rechten van de consument
vaak door de ondernemers worden
overtreden en dat de consument niets
hiertegen ondernemen. Educatie van de
consument is daardoor heel belangrijk!

Recht op klacht- en
verhaalsmogelijkheden. Consumenten
dienen het recht op klacht- en
verhaalsmogelijkheden te hebben
wanneer ze op grond van valse
voorwendselen, zoals bedrog of
misleiding, de koop van een product van
een product of dienst zijn aangegaan. Vaak
gaat het hier mis. Gerechtelijke procedure
zijn kostbaar en nemen veel tijd in beslag

Recht op duurzame producten en diensten.
Onze maatschappij is zich er steeds meer
van bewust dat er maatregelen genomen
moeten worden om ervoor te zorgen dat
ook toekomstige generaties op onze aarde
kunnen wonen en leven. Grondstoffen zijn
vaak nodig voor de totstandkoming van
producten en diensten. Deze grondstoffen
zijn oneindig, maar zullen opraken. Door
duurzame producten en diensten te
ontwikkelen, kunnen we de
beschikbaarheid van deze belangrijke
grondstoffen aan de toekomstige
generaties garanderen.

Statutaire
doelstelling
De statutaire doelstelling van de Fundashon pa
Konsumidó is om als een onafhankelijke
organisatie, zonder binding met enige politieke
of levensbeschouwelijke stroming of organisatie,
de belangen van de Curaçaose consumenten in
alle voorkomende gevallen te behartigen. De
stichting streeft daarbij naar een volwaardige
juridische, economische en sociale positie van de
consument ten opzichte van het totstandkomen,
distribueren, consumeren en afdanken van
particuliere en collectieve goederen en diensten.
De stichting stelt daarbij de eigen keuze van de
consument centraal, maar houdt bij dit alles ook
rekening met maatschappelijke gevolgen in
ruime zin van particuliere en collectieve
consumptie en de bewustwording van de
consument dienaangaande.

DE ORGANISATIE

Visie
De visie van de Fundashon pa
Konsumidó, welke voortvloeit uit haar
statutaire doelstelling, kan als volgt
worden geformuleerd:
“Het bereiken van een meer bewuste
Curaçaose gemeenschap en dat
consumentenrechten en –plichten
door een ieder zal worden erkend en
gerespecteerd.”

Kerntaken
Fundashon pa
Konsumidó
De werkzaamheden van de Fundashon pa
Konsumidó zijn uitgebreid wegens het omvangrijke
karakter van het consumentenrecht. Desondanks
kunnen we enkele kerntaken onderscheiden. Deze
zijn:
• voorlichting en educatie geven aan de Curaçaose
consumenten;
• activiteiten ontplooien op het gebied van
onderzoek, samenwerking met het bedrijfsleven en
beïnvloeding van het overheidsbeleid;
• klachtenbehandeling en –bemiddeling;
• prijs- en kwaliteitsvergelijking en –onderzoek van
waren en voedsel.
Uitgangspunt bij het uitvoeren van deze kerntaken
zijn:
• de onafhankelijke positie van de organisatie;
• het streven naar het hoogst haalbare kwaliteit en
betrouwbaarheid;
• verifieerbare gegevens dienen altijd als grondslag

Realisatie van de
doelstelling
De doelstelling van de Fundashon pa Konsumidó
volbrengen we door de realisatie van de volgende
taken:
• een coördinerende functie (bestuur & directie);
• een initiërende functie richting overheid en
bedrijfsleven, waarbij wij nieuwe ontwikkelingen
op de markt volgen en daarbij activiteiten
ontplooien richting de sociale partners;
• een educatieve functie (richting de
gemeenschap);
• een collaboratieve functie waarbij wij contacten
onderhouden met lokale en internationale
organisaties ten behoeve van de verbetering van
de positie van de consument in alle opzichten en
het vergroten van kennis en draagvlaak op het
gebied van het consumentenrecht.

DE AKTIV

VITEITEN

Voorlichting geven aan de
consumenten is een van de
kerntaken waaraan de stichting
heel veel aandacht aan besteedt.
Een consument die zijn rechten
kent, kan voor zichzelf opkomen.
De taak van de Fundashon pa
Konsumidó is dan ook om
middels voorlichting en
informatiecampagnes,
consumenten bewust te maken
over hun rechten en plichten.
Om te bereiken dat de
consumenten een volwaardige
positie op de markt innemen, is
educatie essentieel.

VOORLICHTING

interviews
In 2017 hebben medewerkers van de
Fundashon pa Konsumidó 39 interviews
gegeven aan verschillende lokale kranten
en radio- en televisiestations. Ook heeft de
stichting in samenwerking met Radio
Hoyer 15 aflevering van het
radioprogramma “Konsumidó Konsiente”
gemaakt. Het programma werd op dinsdag
uitgezonden tussen 2 en3 uur pm. Verder
en hebben de stichting 16 persberichten
uitgegeven over verschillende relevante
onderwerpen. Ook werden er colleges
gegeven aan studenten van Jacques
Ferrandi, Amador Nita, en IFE om zo onze
consumenten van jongs af aan te
informeren over zijn rechten en plichten.

Promo Kampaña di konsientisashon di komportashon finansiero

Voorlichtingsprojecten
Jacques Ferandi

MEO
den bo
Bario

Op 15 maart vieren alle
consumentenorganisaties rond de
hele wereld de “World Consumers
Rights Day”. Jaarlijks bepaalt
Consumers International, de
internationale
consumentenorganisatie waarvan
de meeste
consumentenorganisaties
wereldwijd lid van zijn, een op dat
moment voor de consumenten
belangrijke thema waaraan de
consumentenorganisaties op de
Werelddag van de Rechten van de
Consument aandacht aan dienen te
besteden.

World Consumer

Fundashon pa Konsumidó is ook
lid van de organisatie Consumers
International. In 2016 werd het
gebruik van antibiotica in onze
voeding als thema door de
organisatie gekozen. In het kader
hiervan heeft de Fundashon pa
Konsumidó op 15 maart 2017
diverse voorlichtingsactiviteiten
georganiseerd om het thema
publiekelijk aan te kaarten.

r Rights Day 2017

Sinds november 2013 publiceert de Fundashon pa Konsumidó het
tijdschrift Konsumidó Alertá in digitale versie http://www.
konsumidoalerta.fundashonpakonsumido.org met veel informatie voor
de Curaçaose consument. Meer dan 2000 abonnees ontvangen, na
publicatie van de editie, per mail dit digitaal tijdschrift. Verschillende
actuele consumententhema’s komen aan bod. Artikelen over
budgetteren, gezondheid, opmerkelijke klachten en alles wat relevant
is voor de consument komen als thema’s in het tijdschrift aan bod.
Jaarlijks streeft de stichting ernaar om tenminste een keer de
Konsumidó Alertá in hardcopy versie uit te brengen. Zo ook in 2016.
Rond het jubileum in oktober is de gedrukte versie van het tijdschrift
uitgebracht van 10.000 exemplaren.

Konsumidó Alertá

Fundashon pa heeft in de laatse maanden van het jaar
een succesvol voorlichtingscampagne uitgezet waarin
aandacht werd besteed aan ons koopgedrag. Middels
straatinterviews werden voorbijgangers gevraag naar
hun koopgedrag en hoeveel ze uitgeven aan sommige
specifieke zaken. Fastfood, kleding en boodschappen
waren de drie onderwerpen die ter sprake komen.
Deze campagne werd afgesloten met een heuze
kerstboodschap van de stichting die vooral via social
media een bereik heeft gehad van meer dan 1000
Facebook gebruikers en ook op diverse tv-kanalen werd
uitgezonden.
Het boodschap van de oudejaars jingle was om bewust
om te gaan met de kerstinkopen en om op onze uitgaven
te letten en bewust te kopen.

Bewustwordingscampagne

Kuminda

Fastfood

Kuantu sèn bo ta
gasta na?
Paña

Mensahe fin di aña

"warda pa mañan"
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RIJSVERGELIJKINGEN

Donec magna
arcu, interdum
et tincidunt
eleifend,
fringilla
placerat libero.
Cras at cursu.

Ook in het jaar 2017 heeft de Fundashon pa Konsumidó diverse prijsvergelijkingen
uitgevoerd om de consument op de hoogte te houden van prijzen van levensmiddelen en
tarieven van diensten. Veel van de prijsvergelijkingen worden gedaan in samenwerking met
de Economische Inspectie van de Ministerie van Economische Zaken. Er werden
prijsvergelijkingen gedaan in supermarkten en apotheken om zo de consument op de
hoogte te houden van waar hij producten en diensten tegen de laagste prijzen kan kopen.
In totaal zijn er 11 prijsvergelijkende onderzoeken (PV) uitgevoerd:

Uitgevoerde prijsvergelijkingen in
2017
Januari - Karnaval-basket
Februari - 1ste levensmiddelen-basket
Maart - Kuaresma-basket
Mei - 1ste levensmiddelen-basket
Juli - Back to School
Augustus - Botika-basket
Oktober - Vleessoorten
Oktober - Groeten en fruit
Oktober - Autobanden
November - Bouwmaterialen
December - Kerst-basket

Alle prijsvergelijkingen worden gepubliceerd in lokale
dagbladen en worden ook gepubliceerd op de website van
Fundashon pa Konsumido.
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LACHTENBEMIDDELING

Klachtenbemiddeling vormt een van de
kerntaken van de Fundashon pa Konsumidó.
In de meeste gevallen wordt met succes
tussen de consument en ondernemer
bemiddeld. De service geschiedt op
individuele basis en kost fl. 10,00 per klacht.
Voortzetting en professionalisering van de
klachtenbehandeling is belangrijk zolang er
geen andere efficiëntere en goedkope vorm
van geschillenbeslechting voorhanden is. De
meeste klachten die bij de Fundashon pa
Konsumidó binnenkomen, betreffen
klachten over ondeugdelijke producten.
Naast de betaalde bemiddelingsgevallen, zijn
er ook tal van eenvoudige klachten en
verzoeken om informatie of ter inwinnen
van advies die bij ons binnenkomen. Wij
proberen deze klachten zoveel mogelijk
telefonisch af te handelen, altijd uitgaande
van wat de wet in dergelijke gevallen
voorschrijft. Krijgen wij bij telefonische
afhandeling geen goed respons van de
tegenpartij, dan dient de klant een officiële
klacht in te dienen waardoor wij dan met
behulp van ons jurist schriftelijk bemiddelen.

Indien ter verdere afhandeling van de klacht
een deskundige moet worden geraadpleegd
of indien er moet een rapport worden
opgemaakt, dan neemt het bureau contact
op met de desbetreffende deskundige voor
het nodige. Deze factoren kunnen de
behandelingsduur beïnvloeden en kunnen
tot gevolg hebben dat het
bemiddelingsproces langer duurt. De
consument heeft in alle stadia van de
behandeling van zijn klacht recht op
informatie over de stand van zijn zaak en
inzage op de stukken. Hij heeft ook
desgevraagd recht op afschriften van alle
stukken m.b.t. zijn klacht.
Via de balieregistratieformulieren worden de
gegevens verzameld over de onderwerpen
van alle telefonische en persoonlijke
verzoeken om informatie en klachten. In
2017 ontving de Fundashon pa Konsumidó in
totaal vele verzoeken voor het verstrekken
van informatie of het geven van advies. Ook
heeft de Fundashon pa Konsumidó 90
verzoeken om informatie in verband met een
geschil ontvangen waarbij de Fundashon
slechts informatie heeft verstrekt, doch niet
heeft bemiddeld. De Fundashon pa
Konsumidó heeft voorts 87 klachten
ontvangen waarin men wel heeft bemiddeld.

Corporate Governance

Goed bestuur (Corporate Governance) staat hoog in het vaandel bij de
Fundashon pa Konsumidó. Fundashon pa Konsumidó is een vereniging die
statutair gevestigd is in Curaçao. Het hoogste orgaan is het bestuur van de
stichting, dat bestaat uit zes vrijwillige leden die in hun vrije tijd zich inzetten
voor de missie van Fundashon pa Konsumidó.
Het bestuur houdt toezicht op het bureau. Daarnaast functioneert het bestuur
als klankbord voor de directeur. Organisatorisch bestaat de organogram van
de stichting uit 5 medewerkers: de directeur, een juridisch
beleidsmedewerker, een projectmanager, een bureaumedewerker en een
office manager. De functie van juridisch beleidsmedewerker wordt momenteel
niet ingevuld door een tekort aan fondsen mede door de bezuinigingen van de
afgelopen jaren.
De directeur heeft de dagelijkse leiding over het bureau. Hij is
verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. Met uitzondering van
de projectmanager zijn de medewerkers van het bureau zijn in vaste dienst
van de stichting.
De regels rond de besturing van de Fundashon pa Konsumidó zijn vastgelegd
in de statuten (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Curaçao). Zowel
het bestuur als het bureau is zich terdege bewust van de daaruit
voortvloeiende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden, en het
belang van een goede verdeling daarvan. Het Eilandsbesluit Code Corporate
Governance Curaçao blijft het richtsnoer – transparantie en integriteit vormen
de belangrijkste toetsstenen. De leiding van het bureau heeft zich bezig
gehouden met het opstellen van een Gedragscode en Reglement voor de
werkzaamheden van het bureau (goedgekeurd door het bestuur) en met het
actualiseren van de statuten.
Integriteit Fundashon pa Konsumidó en medewerkers
Om zijn onafhankelijkheid te garanderen hanteert de Fundashon pa
Konsumidó strikte financieringsregels. Zijn inkomsten mogen nooit in
tegenspraak zijn met de kernwaarden. De stichting accepteert geen geld van
organisaties waarbij enige vorm van tegenprestatie gewenst wordt of hiervan
de perceptie zou kunnen worden gecreëerd.
Gedragscode
Het bestuur van De Fundashon pa Konsumidó heeft in 2011 een Gedragscode
ingevoerd waarin onderwerpen als het aannemen van giften, het bekleden
van nevenfuncties, geheimhouding en het gebruik van eigendommen van de
stichting worden geregeld. De kern van de gedragscode is openheid over
handel en wandel, en eigen verantwoordelijkheid.
Risicobeheer
Net als iedere organisatie loopt de Fundashon pa Konsumidó risico’s – we
hebben te maken met de eigen bedrijfsvoering of met externe factoren. Om
de risico’s zo goed mogelijk te beheersen gelden er interne processen van
Chinese muren voor de scheiding van materiele en fysieke gelden. Dit voor
zover de personele bezetting het toelaat. Uitgangspunt daarbij zijn de
verschillende bedrijfsprocessen binnen de organisatie geschat en
gecategoriseerd worden.
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