
Functieprofiel

Kwaliteitsmanager  

Algemene kenmerken
De kwaliteitsmanager zorgt voor het opzetten, monitoren en evalueren van het gebruik en, in het kader van 
procesverbetering, de nadere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van 
VluchtelingenWerk. Dit gebeurt op basis van de norm ISO 9001. De kwaliteitsmanager ondersteunt de 
ontwikkeling, verbetering en standaardisatie van bedrijfsprocessen en het realiseren van verbetervoorstellen.
 
Doel van de functie
Het ontwikkelen, implementeren en monitoren van kwaliteitsmanagement binnen de organisatie, inclusief de
daarbij behorende procesoptimalisatie en het realiseren van procedures, handboeken en certificaten. 
Daarnaast het optimaliseren van het denken en handelen vanuit kwaliteitsverbetering en standaardisatie bij 
alle betrokken medewerkers.

Organisatorische positie
De kwaliteitsmanager ressorteert hiërarchisch onder de manager bedrijfsvoering van het landelijk bureau. 
De kwaliteitsmanager geeft werkgerichte begeleiding aan de kwaliteitsmedewerker.

Resultaatgebieden

Resultaatgebied 1 Kwaliteitsmanagement optimaliseren

 Volgt en analyseert relevante ontwikkelingen op het terrein van 
kwaliteitsmanagement, procesmanagement, certificering, auditing en dergelijke 
en vertaalt deze naar consequenties voor de organisatie. 

 Adviseert het management binnen de hele organisatie inzake de contouren van 
het kwaliteitsmanagement-beleid voor de organisatie en werkt dit binnen de 
vastgestelde kaders uit (met in achtneming van de norm ISO 9001).

 Zorgt mede voor de optimalisatie van het kwaliteitsmanagementsysteem, stelt 
mede kwaliteitsdoelstellingen en KPI’s op.

 Ondersteunt de ontwikkeling, verbetering en standaardisatie van 
bedrijfsprocessen, maakt procesanalyses, beoordeelt verbetervoorstellen, 
vertaalt wensen en eisen naar implicaties voor processen.

 Functioneert als aanspreekpunt met betrekking tot kwaliteit en 
procesverbetering.

 Levert een bijdrage aan de vereenvoudiging en standaardisatie van 
administraties en registraties.

 Stelt kwaliteitsplannen en een auditprogramma op in overleg met het 
management.

 Stuurt kwaliteitscontroles en management reviews aan, voert interne audits uit, 
onderneemt actie bij afwijkingen en bewaakt de opvolging van verbeteracties.

 Zorgt voor de afstemming met het management inzake kwaliteitsaspecten en 
kwaliteitsregistraties.

 Zorgt mede voor het vergroten van de bewustwording in kwaliteitsdenken en 
klantgerichtheid en stimuleert kwaliteitsverbeteringen binnen de organisatie.

Resultaat Kwaliteitsmanagement is opgezet en processen zijn geoptimaliseerd, zodanig dat de 
geformuleerde doelstellingen op dit aandachtsgebied behaald kunnen worden en de 
organisatie op dit punt is ondersteund. 

Resultaatgebied 2 Opzetten en beheren documentatie en certificering

Activiteiten/ 
werkzaamheden

 Stelt op basis van de norm ISO 9001de benodigde protocollen, documentatie 
en het kwaliteitshandboek op en draagt zorg voor het beheer ervan.

 Levert een bijdrage aan de vereenvoudiging en standaardisatie van 
administraties en registraties.

 Beheert de kwaliteitsregistraties en de automatisering ervan, draagt ervoor zorg
dat deze toegankelijk, actueel en uniform zijn.

 Zorgt voor het verkrijgen en behouden van de benodigde certificeringen, 
coördineert certificeringsprojecten, verleent binnen kaders opdrachten aan 



certificeringsinstellingen en functioneert als aanspreekpunt.
 Draagt er mede zorg voor dat de kwaliteitsvoorschriften en -procedures worden 

nageleefd, monitort in deze het functioneren van de organisatie.
 Ondersteunt en begeleidt de kwaliteitsmedewerker op inhoudelijk vlak.

Resultaat Het kwaliteitshandboek en alle benodigde documentaties en registraties zijn actueel 
en toegankelijk en de benodigde certificeringen zijn aangevraagd of verleend.

Profiel van de functie

Kennis

 HBO/HBO+ werk- en denkniveau
 Kennis van kwaliteitsmanagement en certificering
 Kennis van procesoptimalisatie en -registratie
 Enige kennis van aanbestedingsprocedures en projectmanagement
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