
Competentieprofiel kwaliteitsmanager
Verantwoordelijkheid nemen
Is aanspreekbaar op het eigen gedrag en de resultaten daarvan. Neemt initiatief om afgesproken 
resultaten te bereiken en stelt duidelijke prioriteiten. Verantwoordt zich over afwijkend handelen ten 
opzichte van de afspraken. Is betrokken bij de organisatie door zaken adequaat af te handelen. Heeft 
de vaardigheid om zelfstandig en autonoom te handelen.

Nauwkeurigheid/zorgvuldigheid
Is in staat tot het selecteren, toetsen en analyseren van de juiste informatie, het adequaat registreren 
van relevante gegevens en het bruikbaar maken ervan voor anderen. Is zorgvuldig in het verstrekken 
van juiste informatie aan anderen. Gaat nauwgezet te werk in de uitvoering van audits en controles. Is 
zeer zorgvuldig in het uitwerken van procedures, protocollen en documentatie. Bewaakt de voortgang 
van eigen werkzaamheden en van zaken waarbij anderen zijn betrokken.

Resultaatgerichtheid/doelgerichtheid
Houdt bij het verrichten van de diverse werkzaamheden en het stellen van de prioriteiten continu 
afspraken en oplevertermijnen in het oog. Werkt toe naar een helder eindresultaat en verliest zich 
daarbij niet in details. Kan zeer gericht de benodigde informatie volgen of zoeken binnen diverse 
(geautomatiseerde) systemen en bij de juiste betrokkenen.

Beoordelingsvermogen/oordeelsvorming
Kan een veelheid aan nieuwe informatie(bronnen) en ontwikkelingen beoordelen en daaruit op 
efficiënte wijze relevante zaken selecteren. Weet welke informatie voor kwaliteitsmanagement relevant
is en wat van belang is in het kader van de benodigde certificering. Kan beoordelen op welke wijze 
processen kunnen worden geoptimaliseerd. Weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Weet 
vragen te analyseren en kernachtig te beantwoorden/behandelen.

Zelfstandigheid/initiatief
Werkt volgens eigen prioriteitstelling en inzicht en bepaalt mede de prioriteiten voor de 
kwaliteitsmedewerker. Zorgt zelf proactief voor de selectie van relevante informatie/gegevens voor de 
verschillende werkzaamheden. Signaleert dwarsverbanden, ontwikkelingen en knelpunten en ontplooit
zelfstandig initiatieven ter realisatie van verbetering/vernieuwing van het 
kwaliteitsmanagementsysteem en bestaande processen.

Samenwerking
Richt zich, met name bij de opzet en het beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem en de 
uitvoering van procesverbeteringen, op het gezamenlijk te bereiken resultaat. Is daarbij in staat 
rekening te houden met anderen en werkzaamheden en beslissingen onderling af te stemmen. Streeft 
naar een effectieve samenwerking met de kwaliteitsmedewerker.

Efficiency/organisatievermogen
Is in staat de diverse onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem dusdanig te stroomlijnen en 
processen te optimaliseren zodat op een zo effectief mogelijke wijze de kwaliteit binnen de organisatie
geborgd is. Bewaakt de voortgang van processen, signaleert eventuele tekortkomingen en grijpt in 
waar nodig. Kan ten behoeve van certificering en registratie op effectieve wijze de benodigde 
informatie verzamelen en omzetten naar de vereiste formats.

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Is in staat tot het schrijven van duidelijke en waar mogelijk beknopte procedures, protocollen, 
documentatie en onderdelen van het kwaliteitshandboek. Kan heldere auditrapportages, verslagen en 
(beleids)notities opstellen.


