
OP WEG NAAR DE FINALE
Het aanmeldformulier op de website www.
noordlimburgbusiness.nl wordt al enthousiast 
ingevuld. Daarnaast benadert de organisatie 
van De Sterkste Schakel organisaties met de 
centrale vraag: “Wie is uw meest gewaardeerde 
businesspartner?” Bedrijven die zich weten te 
nomineren, ontvangen een vragenformulier 
van de jury. Zodra dit formulier ingevuld retour 
is gestuurd, behoort een bedrijf officieel tot de 
mededingers. De onafhankelijke juryleden van 

De Sterkste Schakel beoordelen alle kandidaten 
nauwgezet. Hun oordeel leidt tot de benoeming 
van minimaal zes finalisten. De adviseur van de 
jury bezoekt de potentiële winnaars. Mede op 
grond van zijn bevindingen bepaalt de jury welk 
bedrijf De Sterkste Schakel Trofee 2020 in de 
wacht sleept.

KLANT- EN GASTGERICHTHEID  
VOLGENS DE JURY
De onafhankelijke jury van De Sterkste Schakel 
hanteert een brede definitie van klantgericht-
heid.
De criteria zijn gebaseerd op de volgende 
thema’s:
-    luisteren naar en inspelen op wensen en 
  behoeften; 
-creatieve oplossingen met meerwaarde;
-slagvaardig handelen;
-service en dienstbaarheid;
-het managen van verwachtingspatronen;
-commercieel blijven.

De juryleden benadrukken dat het verlenen van 
een goede service niet alleen de juiste beroeps-
houding vereist, maar ook de juiste vaardig-
heden. “De servicegraad bepaalt niet zelden 
het lot en de reputatie van een onderneming. 
Klantgerichtheid gaat verder dan respect en 
betrokkenheid. Klantgerichtheid gaat vooral om 
de pure bezieling om problemen voor klanten op 
te lossen.”

Op de website www.noordlimburgbusiness.nl 
kun je alle actuele ontwikkelingen rondom De 
Sterkste Schakel op de voet volgen. Je treft daar 
onder meer een overzicht aan van alle genomi-
neerde bedrijven. 

 WIE IS UW MEEST 
GEWAARDEERDE 
BUSINESSPARTNER?

ONDERNEMERSCHAP

DE STERKSTE SCHAKEL TROFEE 
VAN DE REGIO NOORD-LIMBURG

De verkiezing van De Sterkste Schakel Verkiezing is een initiatief van het toonaangevende 
zakenmagazine Noord-Limburg Business. De Sterkste Schakel spoort bedrijven op in de regio 

Noord-Limburg die service en klantvriendelijkheid als vanzelfsprekend beschouwen. De Sterkste 
Schakel is een bijzondere verkiezing. De kandidaten worden namelijk genomineerd door andere 

bedrijven. De uiteindelijke winnaar ontvangt de Sterkste Schakel Trofee. In het voorjaar van 2020 
vindt de eerste uitreiking plaats tijdens de feestelijke Finaleavond.
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