
Schema Wie & Toelichting

1.  Kwaliteitsmanager

• Bepaalt doelen en stelt een 3-jaar planning en een 1-

jaarplanning op. Als deze gereed zijn gaan ze ter 

goedkeuring naar de algemeen directeur en alle 

managers uit het MT. Ieder afzonderlijk geeft zijn 

feedback. De kwaliteitsmanager past aan totdat het 

goed is.

2. Kwaliteitsmanager + Audit team

• Stelt indien van toepassing de vragenlijst op n.a.v. 

input verkregen uit eerdere audits, standaards, normen 

etc.

• Maakt afspraak met auditee o.b.v. de jaarplanning. 

De auditor vraagt eerst toestemming aan de 

kwaliteitsmanager over de te benaderen persoon. 

Daarna vraagt hij goedkeuring bij de desbetreffende 

manager en de algemeen directeur.  

• Besteedt aandacht aan lopende correctieve en 

preventieve maatregelen

3. Audit Team

• Voert de audit uit a.d.h.v. de vragenlijsten, hieronder 

wordt ook verstaan het bespreken van 

verbetervoorstellen

• Verifieert de lopende maatregelen

• Noteert de resultaten (ook afwijkingen van norm) 

• Als de auditor iets vergeet te vragen, maakt hij later 

nog een afspraak 

4.  Auditteam + Kwaliteitsmanager

• Stellen het audit rapport op, verwerken hierin de 

gemaakte afspraken m.b.t. de correctieve en 

preventieve maatregelen. Als de auditee niet akkoord 

is met de inhoud (onwaarheden, onjuiste 

formuleringen) wordt het rapport aangepast.

5.   Kwaliteitsmanager

• Distribueert de rapportage naar de kwaliteitsmanager 

en afdelingsmanager. Zij slaan het beide apart op.

6.   Kwaliteitsmanager

• Initieert en begeleidt maatregelen. 

• De auditoren checken periodiek ook wat de 

voortgang is. 

7.   Kwaliteitsmanager

• Werkt overzicht bij en informeert de Algemeen 

Directeur en alle manager uit het MT individueel over 

de resultaten.

• De in de audit verkregen informatie wordt deels 

digitaal en deels in een papieren archief opgeslagen 

en gebruikt door de afdeling Kwaliteit voor 

jaarrapportages en doelstellingen voor het volgende 

jaar.

• De algehele doorlooptijd van een audit is 4 weken. 
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