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Kwaliteitsmanager 2013
Vijf kandidaten strijden om drie finaleplaatsen 

Vmt en NNK organiseren de Verkiezing van Kwaliteitsmanager 
van het jaar 2013. eind mei kiest de jury drie kandidaten. deze 
zullen zich presenteren op de bijeenkomst ‘de waarde van kwa-
liteitsmanagement’ op 25 juni. deelnemers worden breed bijge-
praat over hun veranderende vak en hoe daar op in te spelen. 
ook ontvangen zij het boek Perspectieven op Kwaliteit.Nl.

Andere competenties nodig
Door de verschuiving van QA naar QM 
krijgt de kwaliteitsmanager andere rollen 
(bruggenbouwer en verbeteraar) en (meer) 
te maken met de sociaal-dynamische 
aspecten van kwaliteitsmanagement, zoals 
leiderschap, gedrag en motiveren. Daan 
Quakernaat zal in een wervelende presen-
tatie ingaan op welke competenties iemand 
nodig heeft om voorbij het ‘controle- of 
systeemdenken’ te komen en met passie te 
werken aan innovatie, gelukkige klanten en 
gemotiveerde medewerkers. 

Perspectieven op Kwaliteit.NL
Tot slot krijgen de deelnemers het boek 
‘Perspectieven op Kwaliteit.NL gratis mee 
naar huis. Hierin brengen de auteurs in 
beeld hoe de kwaliteitskunde zich ontwik-
kelt en hoe bestuurders, managers en des-
kundigen aankijken tegen het vak. Welke 
trends zijn er en hoe draagt de kwaliteits-
kunde bij aan het slank organiseren van 
goed werk?
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De indruk bestond dat de kwaliteitsmana-
ger zich primair bezighoudt met de beheer-
sing en certificering (QC en QA) van de 
productkwaliteit en -veiligheid en in gerin-
gere mate met verbetering van het produc-
tieproces. Vanuit een kwaliteitskundige 
visie zou de ‘moderne’ kwaliteitsmanager 
ook het verbeteren/veranderen van andere 
processen en/of de organisatie (QM), tot 
zijn taken moeten rekenen. Dat lijkt nog 
nauwelijks het geval. Behalve bijdragen aan 
de vorming van visie, strategie en beleid 
zou hij sturing kunnen geven aan de verbe-
tering of verandering van bedrijfsprocessen, 
bijvoorbeeld met behulp van lean/six sigma. 
Verder zou hij vorm kunnen geven aan 
prestatiemanagement door middel van de 
balanced scorecard en policy deployment. 
Ook zou hij zich kunnen richten op maat-
schappelijk verantwoord ondernemen door 
het bevorderen en borgen van processen die 
leiden tot een waardecreatie voor de ver-
schillende stakeholders.

Verkiezing
VMT en NNK zijn op zoek gegaan naar de 
koplopers die de positie en rollen van de 
‘moderne’ kwaliteitsmanager al invullen. 
VMT en NNK hebben daarvoor de Verkie-
zing van Kwaliteitsmanager van het Jaar 
(KMvhJ) in het leven geroepen. Daarvoor 
hebben zich vijf kandidaten aangemeld. 
Medio mei zijn deze bezocht door teams 
van twee juryleden. Eind mei kiest de jury 

de drie beste kandidaten. Deze drie kandi-
daten zullen in hun presentatie op de bij-
eenkomst ‘De waarde van kwaliteitsma-
nagement’ op 25 juni in de Glazen Ruimte 
in Maarssen aangeven hoe zij in de dage-
lijkse praktijk kwaliteitsmanagement invul-
len, hun aanpak en behaalde successen bin-
nen en buiten de organisatie, vanuit welke 
visie zij beleid uitzetten en hoe zij het 
management en de medewerkers weten te 
enthousiasmeren en overtuigen. Deelne-
mers krijgen concrete methodieken en tools 
waarmee zij in de eigen organisatie aan de 
slag kunnen (zie ook pag. 28 en www.vmt.
nl). Na deze presentaties zullen de deelne-
mers de – in hun ogen – beste kwaliteitsma-
nager kiezen. Hun oordeel telt voor een 
vierde mee in de einduitslag; het juryrap-
port voor drie vierde.

Voorlopers
Ook buiten de levensmiddelenindustrie zijn 
voorlopers van de moderne kwaliteitsma-
nager gezocht. Gertjan Koudijs, vice-presi-
dent Quality, Morpho e-Documents Divisi-
on (wereldwijde producent van SIM-kaar-
ten, bankpassen en paspoorten) zal ingaan 
op de rollen van de kwaliteitsmanager en de 
knelpunten die deze tegenkomt bij de uitoe-
fening daarvan. Centrale vraag daarbij is 
hoe de kwaliteitsmanager de verschillende 
dimensies van de organisatie effectief kan 
bereiken en de uiteindelijke kwaliteit daar-
van garanderen en verbeteren.

deelnemers en jury bepalen wie zich  

Kwaliteitsmanager 2013 mag noemen. 


