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VoedselVeiligheid & Kwaliteit

VMT en NNK organiseren  
verkiezing Kwaliteitsmanager  
van het Jaar

Gezocht: de beste  
kwaliteitsmanager

“Bedrijfsgrootte maakt niet uit, wel de inzet 
om zaken te verbeteren. Ook derden kun-
nen ons attenderen op geschikte kandida-
ten. Wij zullen deze personen benaderen 
met de vraag of zij zich kandidaat willen 
stellen.” Hoeveel aanmeldingen de organisa-
toren verwachten, is volgens Beek – zeker 
de eerste keer – moeilijk in te schatten. 
“Nederlanders zijn vrij nuchter en kwali-
teitsmanagers zoeken niet gauw de publici-
teit. Met soms een steuntje in de rug van 
een leidinggevende, een auditor of adviseur 
verwachten we voldoende kandidaten te 
krijgen.”

Jury
NNK en VMT stellen de komende maand 
de jury samen. “We streven naar onafhan-
kelijke kwaliteitskundigen aangevuld met 
een aantal sectordeskundigen. In teams van 
twee zullen zij de vijf kandidaten bezoeken”, 
aldus Beek. “Onderdeel van dat bezoek zal 
ook een kort gesprek met de leidinggevende 
van de kwaliteitsmanager inhouden. Juist 
de rol en competenties van de kwaliteitsma-
nager buiten het directe aandachtsveld van 
productkwaliteit en -veiligheid zullen daar-
bij aan de orde komen.”

Met de verkiezing van Kwaliteitsmanager 
van het Jaar (KMvhJ) willen de Food Sectie 
van het NNK en VMT aandacht vragen 
voor het vak kwaliteitsmanagement en de 
rol van de kwaliteitsmanager in voedings-
middelenbedrijven. Daarnaast willen zij 
bewustwording creëren en kennis aanrei-
ken en uitwisselen waardoor de kwaliteits-
manager beter kan functioneren. 

Vervolg van enquête
“De verkiezing is een vervolg op de in 2011 
gehouden enquête naar de positie en rol 
van kwaliteitsmanagers in levensmiddelen-
bedrijven”, aldus Cees Beek, die vanuit het 
NNK-bestuur de Food Sectie aanstuurt. 
“De resultaten zijn vorig jaar april gepre-
senteerd tijdens de eerste VMT/NNK-bij-
eenkomst. Ook is er in VMT 14/15, 2012 
een artikel aan gewijd.” (Scan voor dit arti-
kel de QR-code onderaan, red.). 

Opzet verkiezing KMvhJ
NNK en VMT hebben vanuit een kwali-
teitskundige invalshoek criteria voor kwali-
teitsmanagers opgesteld. Deze hebben zij 
voorgelegd aan certificerende instellingen, 

adviesbureaus, Raad voor de Accreditatie 
en NVWA, retail en diverse leidinggeven-
den bij fabrikanten. Daarnaast zijn de leden 
van de redactie-adviesraad en contact-
groep Voedselveiligheid & Levensmidde-
lenhygiëne van VMT uitgenodigd hun 
input te geven. Eind februari zal de NNK 
Food Sectie de definitieve criteria vaststel-
len. Vanaf 1 maart kunnen kwaliteitsmana-
gers de criteria samen met het opgavefor-
mulier bij VMT (h.damman@mybusiness-
media.nl) opvragen. Voor 26 april moeten 
de formulieren binnen zijn en zal een jury 
vijf kandidaten selecteren. Na deze bezocht 
te hebben, nomineert de jury daaruit drie 
kandidaten die tijdens de bijeenkomst op 
25 juni ieder een korte presentatie geven 
over hoe zij hun werk organiseren. “We 
kunnen op deze manier van elkaar leren”, 
aldus Beek. Na de drie presentaties zal de 
jury de winnaar bekend maken en volgt de 
prijsuitreiking. De overige kandidaten wor-
den niet bekend gemaakt.

Kandidaten
Iedere kwaliteitsmanager in de levensmid-
delenindustrie kan zich aanmelden. Beek: 

VMt en het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement 
(NNK) organiseren de verkiezing van de Kwaliteitsmanager  
(m/v) van het Jaar in de levensmiddelenindustrie. de aanmel-
dingsperiode sluit 26 april. de winnaar zal tijdens een NNK/
VMt-symposium over kwaliteitsmanagement op 25 juni bekend 
worden gemaakt.
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