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DoelDoelDoelDoel    vanvanvanvan    dededede    functiefunctiefunctiefunctie 

De medewerker Kwaliteit & Audit zorgt voor een bewuste organisatie die constant beter gaat presteren als een 

geheel. Hij onderzoekt constant de effectiviteit van De Veste en zorgt dat de organisatie en alle processen zich 

continu aanpassen aan de context van het ideaal en de vraagstukken in de maatschappij. 

 

 

 

VerantwoordelijkhedenVerantwoordelijkhedenVerantwoordelijkhedenVerantwoordelijkheden 

• De medewerker Kwaliteit & Audit is verantwoordelijk voor de daadwerkelijk effectiviteit en is met de blik op 

‘hoe zouden we beter kunnen presteren’, consequent en kritisch aan het kijken naar hoe we nu 

functioneren en daagt de organisatie erop uit het anders en beter te doen. 

• Hij heeft een sterke blik op hoe processen veel beter (gedigitaliseerd) kunnen verlopen. 
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ProfielProfielProfielProfiel    &&&&    ResultaatgebiedenResultaatgebiedenResultaatgebiedenResultaatgebieden 

• De medewerker Kwaliteit & Audit onderzoekt, daagt uit en initieert allerhande acties die de kwaliteit van alle 

processen binnen De Veste alle standaarden doen overtreffen. 

• Richting de gehele organisatie fungeert hij als belangrijke informatiebron voor het signaleren van 

operationele issues en beleidskwesties. 

• Hij heeft overzicht op het functioneren van de organisatie, stelt prioriteiten en is sparringpartner voor het 

management; hij is in die zin constant bezig de organisatie inzicht in haar presteren te verschaffen, 

zodanig dat het zelfregulerend vermogen optimaal is. 

• De medewerker Kwaliteit & Audit initieert nieuwe projecten op het gebied van performance verbetering en 

draagt als projectleider verantwoording voor het opstellen van de planning, het geaccepteerd krijgen van de 

projectspecificaties en het uitvoeren van het project, hij kent de gevolgen van bepaalde 

oplossingsrichtingen voor de organisatie en denkt vakoverstijgend, in die zin dat hij kan meedenken met 

andere vakdisciplines. In het verlengde hiervan ‘ontwikkelt’ en ontsluit hij informatie, zodanig dat deze voor 

de organisatie duidelijk en toepasbaar is. 

• Voor ‘zijn’ verbeterprojecten weet hij de zaken zo te beargumenteren dat hij draagvlak hiervoor weet te 

verkrijgen; hij overtuigt anderen van het belang en noodzaak van de verbeteringen en neemt anderen mee 

in zijn enthousiasme om hier uit uitvoering aan te geven. 

• De medewerker Kwaliteit & Audit stelt zelfstandig plannen op voor kwaliteitsaudits of procesbeoordelingen, 

zorgt voor de communicatie en afstemming met de interne betrokkenen en voert de audit uit. 

• Vanuit zijn beoordeling trekt hij gegronde conclusies en rapporteert deze aan het management, met als 

resultaat dat de processen, procedures en systemen op orde zijn; echter deze zaken zijn niet het doel, ze 

zijn voor hem een middel om de mensen naar optimale effectiviteit met elkaar te laten samenwerken.  

• De medewerker Kwaliteit & Audit adviseert over beleidskeuzes, die de efficiency en effectiviteit van de 

bedrijfsprocessen constant weten te verbeteren. 

• Hij voert risicoanalyses uit en doet op basis daarvan aanbevelingen over risicobeheersing en de juiste 

afdekking van geïdentificeerde risico’s. De medewerker Kwaliteit & Audit ontwikkelt een visie op de 

bedrijfsvoering en gaat daarmee actief de verander mogelijkheden verkennen. Hij ziet de gaten in de 

samenwerking tussen mensen in de gehele organisatie, spreekt hen daarop aan en zoekt samen met hen 

naar mogelijkheden de gaten te dichten. 

 

CompetentiesCompetentiesCompetentiesCompetenties    (zie(zie(zie(zie    hethethethet    TMATMATMATMA    Competentiemodel)Competentiemodel)Competentiemodel)Competentiemodel) 

De medewerker Kwaliteit & Audit is initiatiefrijk en onderzoekend en wordt erg gedreven door een hoge mate van 

probleemanalyse en oordeelsvorming. In het vinden van gaten loopt hij niet weg voor confrontaties en zorgt hij 

ervoor dat iedereen in het spoor raakt van een optimaal beheerst geheel waar iedereen trots op is.  

Oordeelsvorming – Tactisch niveau 

Initiatief – Tactisch niveau 

Overtuigingskracht – Strategisch niveau 

Probleemanalyse – Strategisch niveau 

Onafhankelijkheid – Tactisch niveau 

 


