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Mensen & Loopbaan
Thema: Human capital in food

De inhoud van de functie van kwaliteits-
manager verandert voortdurend. Traditi-
oneel is hij gericht op de productkwali-
teit, ook wel kwaliteitsbeheersing of 
Quality Control (QC) genoemd. In de 
jaren tachtig en negentig zijn de certifi-
ceerbare borgingssystemen (Quality 
Assurance; QA) ontstaan, zoals HACCP 
en ISO 9001, die later werden onder-
steund met retailschema’s als BRC en 

IFS. Inmiddels staan veel kwaliteitsmana-
gers aan de vooravond van een nieuwe 
evolutiestap in kwaliteitsmanagement, 
waarbij zij zich niet alleen inzetten voor 
producten, processen en systemen, maar 
voor de gehele organisatie. Sommigen 
zijn daar al (volop) mee bezig.

Scala aan functies
Andere taken vergen andere competen-
ties. De vraag is in hoeverre de huidige 
kwaliteitsmanager beschikt over de juiste 
competenties voor zijn huidige, maar ook 
toekomstige taken. Het Nederlands Net-
werk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) 
en VMT ondervroegen Nederlandse en 
Vlaamse kwaliteitsmanagers (mei - juni 
2011; n = 87) en leidinggevenden (nov. - 
dec. 2011; n = 27) hiernaar. Uit de ant-
woorden blijkt al hoe divers de functie 

van kwaliteitsmanager is. Vrijwel geen 
respondent noemt dezelfde functie. 
Manager en ook coördinator komen veel-
vuldig voor: van Quality Control (QC en 
Quality Assurance (QA) tot Quality & 
Safety (QS), Quality Development, Quali-
ty en Innovation en natuurlijk tal van 
combinaties waarvan de KAM- en QSEH-
manager de bekendste zijn. Uiteindelijk 
zijn al deze functionarissen gebundeld in 
drie groepen: corporate QA-manager/-
director (14%), hoofd QA/-kwaliteits-
dienst (23%) en QA-of kwaliteitsmanager 
(56%). Leidinggevenden zijn vooral 
plant-/vestigingsmanagers (10) en alge-
meen directeuren/CEO’s (9). 

Gevraagde taken/competenties
Voorafgaand en deels parallel aan de 
enquêtes zijn 24 advertenties geanaly-
seerd op vereiste taken/competenties 
voor gezochte kwaliteitsmanagers in de 
levensmiddelenindustrie. Deze versche-
nen in de periode van januari 2011 tot en 
met juli 2011 in vakbladen en gespeciali-
seerde vacaturesites. 
De daarin genoemde taken zijn allemaal 
gericht op QC/QA-niveau: Beheer 
managementsystemen, klachtafhande-
ling, KPI rapportages aan management, 
in- en externe audits, kwaliteitsbeleid 
opstellen en uitvoeren, verbetervoorstel-
len aandragen, verbetering van produc-
ten en processen, kalibratie, specificatie-
beheer, bewaking grondstoffen en  
bevorderen kwaliteitsbewustzijn/interne 
opleidingen. 
Om deze taken goed uit te kunnen voe-
ren, dient de kwaliteitsmanager volgens 
de bedrijven te beschikken over een HAS- 
opleiding (of vergelijkbaar; 18x) of uni-
versitair zijn geschoold (WUR; 6x). Verder 
dient hij drie tot vijf jaar in de kwaliteits-
zorg binnen de levensmiddelenindustrie 
te hebben gewerkt. Daarnaast is de ver-
eiste kwaliteitskundige kennis in deze 
vacatures – op één uitzondering na (Six-

De kwaliteitsmanager is de spin in het web dat gevormd wordt 

door de bedrijfsafdelingen. Als geen ander kan hij of zij over 

afdelingen en/of disciplines heen kijken en zich organisatie 

breed inzetten. Maar is hij daartoe in staat? Het Nederlands 

Netwerk voor Kwaliteitsmanagement en VMT onderzochten dit 

en stuiten soms op verrassende omissies en conclusies.

Is de kwaliteitsmanager 
competent?

‘Vijf competenties zijn te 
weinig aanwezig’

Figuur 1. Het belang van verschillende competenties en de mate waarin de kwaliteitsmanager 
deze competenties bezit volgens kwaliteitsmanagers en leidinggevenden.
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Sigma) – gerelateerd aan standaarden/
systemen en certificering, voedselveilig-
heid en regelgeving.

Belangrijkheid competenties
In de enquête zijn de kwaliteitsmanagers 
gevraagd van 32 competenties aan te 
geven hoe belangrijk zij deze vaardighe-
den vinden voor hun dagelijks functione-
ren. De antwoorden zijn gebundeld in 
figuur 1. Daarin zijn ook de resultaten van 
de leidinggevenden verwerkt.
De volgende vijf competenties worden 
door de kwaliteitsmanagers het meest 
belangrijk (gewenst; ◊) geacht: besluit-
vaardigheid, initiatief/zelfstandigheid/
proactief, integriteit, zorgvuldigheid/
accuratesse en probleemanalyse. Ten-
minste 85% van de kwaliteitsmanagers 
geeft aan dat ze deze competenties ook 
in voldoende mate bezit. 
Ook leidinggevenden geven in hun 
enquête aan deze eigenschappen (zeer) 
belangrijk te vinden; integriteit scoorde 
zelfs 100%, op de voet gevolgd door  
initiatief, zorgvuldigheid/accuratesse  
en oordeeldeelvorming (alle 96%) en  
probleemanalyse (92%). 
Zowel de kwaliteitsmanagers als leiding-
gevenden vinden 12 competenties 
belangrijk of redelijk belangrijk. Deze 
zijn volgens hen ook in zowel kwaliteits-
managers als leidinggevenden voldoende 
aanwezig. Behalve de al eerder genoem-
de eigenschappen zijn dat: kennisover-
dracht, luisteren, overtuigen, onafhanke-
lijkheid, zelfsturing/kennis en risicoma-
nagement.

Onvoldoende beheersen
Van vijf competenties vindt 40% of meer 
van de kwaliteitsmanagers dat zij deze 
competentie in onvoldoende mate bezit-
ten: conflicthantering, onderhandelen, 
veranderkunde, organisatie/bedrijfskun-
de en statistiek. Zeker beide laatste zijn 
opmerkelijk: het gemis voor organisatie/
bedrijfskunde is juist van belang om (in 
de toekomst) organisatiebreed mee te 
kunnen praten. Het gebrek aan statisti-
sche kennis doet vreemd aan, aangezien 
statistiek de basis is voor zaken als risico-
beoordelingen, bemonsteringsschema’s, 
trendanalyses, enzovoorts.
De leidinggevenden noemen dezelfde vijf 
competenties als de kwaliteitsmanagers, 
maar vinden dat zij daarnaast nog negen 
competenties onvoldoende beheersen. 
De belangrijkste daarvan zijn: coachen 
en mensgericht leiderschap, maar toch 

ook wel flexibiliteit/aanpassingsvermo-
gen, visie en verbetertechnieken. Opval-
lend is dat leidinggevenden statistiek wel 
als voldoende beoordelen.

Hbo en ook wo als basisstudie
De meeste kwaliteitsmanagers (53%) 
geven in de enquête aan een hbo-oplei-
ding te hebben afgerond en 30% een wo-
opleiding. De corporate kwaliteitsmana-
gers hebben vaker een wo-opleiding 
afgerond dan de andere typen kwaliteits-
managers.
Welke opleidingen men precies heeft 
gevolgd, is niet gevraagd, maar veel kwa-
liteitsmanagers hebben bij de vraag 
‘Welke kwaliteitskundige opleiding(en) 
heeft u afgerond?’ ingevuld welke de 
basisopleiding ze hebben genoten. Dan 
blijkt dat de wo-opgeleide kwaliteitsma-
nagers vaak levensmiddelentechnologie 
hebben gestudeerd, maar ook food qua-
lity management, bedrijfskunde, chemie 
of andere afstudeerrichtingen. De hbo-
geschoolde kwaliteitsmanagers hebben 
vaak levensmiddelentechnologie of labo-
ratoriumonderwijs gevolgd. Daarnaast 
worden ook diverse andere studies 
genoemd.
Leidinggevenden geven aan dat de kwali-
teitsmanager een levensmiddelentech-
nologische opleiding moet hebben (72%) 
en 44% zegt dat hij ook een aanvullende 
kwaliteitskundige opleiding moet heb-
ben afgerond op hbo- (64%) of wo-
niveau (9%).

Specialistische scholing
De wens van leidinggevenden dat kwali-
teitsmanagers aanvullende kwaliteits-
kundige scholing moeten volgen, komt 
niet tot uitdrukking in de antwoorden 
van de kwaliteitsmanagers zelf. Diep-
gaande basiskennis in de vorm van addi-
tionele kwaliteitskundige opleidingen 

ontbreekt bij veel kwaliteitsmanagers 
(figuur 2). 40% heeft geen additionele 
kwaliteitskundige opleiding gevolgd. De 
HAS-kwaliteitsmanagers hebben vaker 
een additionele kwaliteitskundige oplei-
ding gevolgd in vergelijking tot de wo-
kwaliteitsmanagers. Dit verschil is niet 
significant. Van alle genoemde kwali-
teitskundige opleidingen van bijvoor-
beeld hbo-instellingen, instituten en 
kwaliteitskringen zijn er slechts enkele 
die door deze groep van kwaliteitsmana-
gers is gevolgd. Naar de redenen kan 
hooguit worden geraden, zoals dat veel 
kwaliteitsmanagers door de toenemende 
aandacht voor voedselveiligheid in hun 
functie zijn gegroeid. Daar tegenover 
staat dat bijna de helft (47%) van de kwa-
liteitsmanagers minder dan vijf jaar erva-
ring heeft in de kwaliteitszorg. Afnemers, 
certificatie-instellingen, toezichthouders 
en consultants zullen zeker ook (indirect) 
de nodige kennis hebben aangedragen. 
Getuige de wens van leidinggevenden 
naar specialistische additionele opleidin-
gen lijken nieuwkomers er direct te  
moeten staan.

Hans Damman

Figuur 2. Het aantal additionele kwaliteitskundige opleidingen die gevolgd zijn (links) in relatie tot het 
opleidingsniveau (rechts).
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