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Voedselveiligheid & Kwaliteit

De inhoud van de functie van kwaliteits-
managers verandert voortdurend. Lag in 
de jaren tachtig de nadruk op kwaliteits-
controle (QC), in de decennia daarna 
evolueerde deze tot aandacht voor kwali-
teitssystemen (QA). Een nieuwe evolutie-
stap is nodig om de ontwikkelingen van 
nu en de komende decennia het hoofd te 
kunnen bieden, die van Quality Manager 
die op corporate niveau met CQO, Chief 
Quality Officer, wordt aangeduid, althans 
volgens Ben Barbé, vice president Strate-
gy & Business Excellence bij Janssen 
Pharmaceutica. Barbé was een van de 
sprekers op de VMT/NNK-bijeenkomst 
‘Hoe haalt de kwaliteitsmanager 2015?’ 
in Maarssen.

Enquêteresultaten
De bijeenkomst was opgezet rond de 
resultaten van twee enquêtes die VMT en 

het Nederlands Netwerk voor Kwaliteits-
management (NNK) in 2011 onder zowel 
kwaliteitsmanagers als leidinggevenden 
(anoniem) hielden. Belangrijkste doel 
was na te gaan welke rol en positie kwali-
teitsmanagers (willen) vervullen in de 
voedingsmiddelenindustrie. Hanneke 
Vriend (ViaVriend) en Annet Velthuis 
(Universiteit Wageningen) presenteerden 
de resultaten. In VMT 12, 2012 verscheen 
al een artikel over de competenties van 
kwaliteitsmanagers. Op deze plaats 
wordt meer gefocust op de rol en positie 
van deze functionaris.

Onafhankelijke positie
In veruit de meeste bedrijven is de afde-
ling Kwaliteit onafhankelijk gepositio-
neerd van Productie (zie figuur 1). Veruit 
de grootste groep kwaliteitsmanagers 
(40%) rapporteert rechtstreeks aan de 

algemeen directeur, 29% aan de vesti-
gingsmanager en 16% aan de productie-
manager. 
Het overgrote deel van de kwaliteitsma-
nagers schuift aan in het MT en vindt dit 
meer reactief (59%) dan proactief (15%), 
al denken leidinggevenden daar geheel 
anders over (26% resp. 44%). 
Kwaliteitsmanagers rapporteren in het 
MT toch vooral over QC- en QA-onder-
werpen. Hetzelfde beeld ontstaat wan-
neer gekeken wordt naar het takenpak-
ket van de kwaliteitsmanager dat in vaca-
tures wordt geschetst. 

Waardering en problemen in MT
Over de waardering van het MT voor 
kwaliteitsmanagement/-beleving denken 
beide groepen functionarissen verschil-
lend. Kwaliteitsmanagers zijn daarover 
met 48% ‘goed’ en 30% ‘ruim voldoende’ 
veel positiever dan leidinggevenden 
waarvan de meesten (48%) hiervoor een 
‘voldoende’ geven.
Gevraagd naar de top-3 problemen die 
kwaliteitsmanagers hebben met het MT 
antwoordt 22% van hen dat zij die niet 
ondervinden. De problemen waar hun 
collega’s mee worden geconfronteerd, 
staan in figuur 2.

TVB niet altijd helder
Een op de drie kwaliteitsmanagers vindt 
dat zijn taken niet duidelijk en/of afgeba-
kend zijn. Een op de vier vindt dat dit ook 
geldt voor zijn verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Vaak gaan zaken samen: 
wanneer de taken niet duidelijk zijn, dan 
zijn de verantwoordelijkheden en/of 
bevoegdheden vaak ook onvoldoende 
duidelijk of afgebakend. Leidinggeven-
den hebben hierover een rooskleuriger 
beeld en vinden unaniem dat de TVB’s 
van kwaliteitsmanagers duidelijk en goed 
zijn afgebakend.

Meer willen of kunnen 
Op de vraag of de kwaliteitsmanager zich 
bezig zou moeten houden met de organi-
satie antwoordt bijna twee derde van de 
leidinggevenden met ‘ja’. Hiervan vindt 
60% dat de kwaliteitsmanager daar com-

Kwaliteitsmanagers zullen evolueren tot adviseurs voor de gehele 

organisatie. Hun takenpakket wordt daarmee breder. Dat vereist 

aanvullende vaardigheden en kennis. Over die vaardigheden zijn 

kwaliteitsmanagers en hun leidinggevenden wel tevreden, de 

kennis dient op onderdelen te worden aangevuld. Maar dan moet 

de kwaliteitsmanager deze nieuwe rol wel ambiëren.

Kwaliteitsmanager moet  
breed denken

Figuur 1. Positie kwaliteitsafdeling binnen bedrijf in relatie tot of de kwaliteitsmanager deel-
neemt aan het MT ( ja/nee) (links) en aan welk MT de kwaliteitsmanager deelneemt (rechts).
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Nelissen; Matthijs Sels, Précon Food 
Management en Marcel Zwietering, Uni-
versiteit Wageningen. Ook gaf een panel 
bestaande uit twee kwaliteitsmanagers 
(Suzan Horst, FrieslandCampina en Tom 
Cuylaerts van Cargill) en twee CEO’s 
(Philip de Ridder, Heineken Nederland 
en Maarten Baardse, Intertaste) aan wat 
zij van elkaar verwachten ten aanzien van 
hun rol en positie in het eigen bedrijf. Bij 
allen was het belang van de productkwa-
liteit boven iedere twijfel verheven en 
werd het kwaliteitssysteem (bijna) 
beschouwd als bijbel. De kwaliteitsmana-
ger die problemen aanpakt (eigenaar-
schap), oplossingen dan wel alternatie-
ven bedenkt en zich daarbij niet alleen 
beperkt tot zijn eigen afdeling, deze ook 
nog eens voorziet van zijn advies en op 
een open manier met de CEO bespreekt, 
staat hoog op het verlanglijstje van 
menig CEO. 

Breed blikveld
Het belang van een breed blikveld werd 
meerdere keren die dag benadrukt, ook 
door dagvoorzitter Frank Bombeeck van 
H.J. Heinz en Kees Ahaus van TNO 
management consultants. “Zorg dat je 
als kwaliteitsmanager een rol krijgt in de 
totstandkoming van het jaarplan van de 
onderneming”, aldus Ahaus die pleitte 
voor performance management. “Houd 
dat jaarplan simpel, liefst op een A3 en 
communiceer daarover veelvuldig en res-
pecteer elkaar; dat laatste is belangrijker 
dan regels.”
Wat dat betreft kan menig kwaliteitsma-
nager nog forse stappen maken. Barbé 
verwoordde het aan het eind van de dag 
erg fraai door Einstein te citeren: “De 
beste manier om de toekomst te voor-
spellen, is deze zelf te creëren.” Met 
andere woorden: kwaliteitsmanager, ga 
morgen aan de slag in je eigen bedrijf en 
met jezelf.

petent voor is. De overige 40% vindt dat 
de kwaliteitsmanager nog een en ander 
moet leren. Van de leidinggevenden 
geeft 44% aan dat de kwaliteitsmanager 
betrokken kan zijn bij verbeterprogram-
ma’s zoals Lean en Six Sigma. Van de 
nee-stemmers vindt een derde dat de 
kwaliteitsmanager niet competent is voor 
QM-activiteiten en 70% vindt deze niet 
de taak van de kwaliteitsmanager. Hoe-
wel de vraag niet expliciet gesteld is, 
bestaat de indruk dat slechts een derde 
van de kwaliteitsmanagers betrokken wil 
zijn c.q. sturing wil geven aan QM-activi-
teiten.

Rollen van kwaliteitsmanagers
De kwaliteitsmanager ziet zich vooral als 
interne adviseur, zo blijkt uit figuur 3. 

Bijna een kwart zou zich ook graag zien 
als veranderaar/innovator en coach/moti-
vator. 40% ziet geen aanvullende rollen 
voor zichzelf in de organisatie. Leidingge-
venden zien dezelfde rollen voor kwali-
teitsmanagers, zij het in iets mindere 
mate. Opvallend is dat zij dezelfde rollen 
zien voor de kwaliteitsmanagers zoals 
gewenst door deze groep: op de eerste 
plaats staat veranderaar/innovator (52%) 
gevolgd door coach/motivator (44%) en 
bruggenbouwer/bemiddelaar (44%).

Probleemoplossend
Tot zover de gepresenteerde enquête-
resultaten (zie ook kader). Daarnaast 
kregen de deelnemers gelegenheid om 
deel te nemen aan drie workshops gege-
ven door Hans Bergstra van Schouten & 

Congresverslag 

Hans Damman

Het volledige rapport ‘Onderzoek 
naar de positie en rol van de kwali-
teitsmanager in de levensmiddelen-
industrie’ (62 pag.) is te bestellen bij 
het Nederlands Netwerk voor Kwali-
teitsmanagement, tel. 0344 - 694930; 
e-mail: info@nnk.nl. Kosten: NNK-
leden: gratis, overigen: €45.

Enquêtes in rapport 

Figuur 2. Problemen die kwaliteitsmanagers in hun relatie met het MT ervaren.

Figuur 3. De rollen die een kwaliteitsmanager heeft en zou willen of moeten hebben in de 
organisatie.
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