
 

 

 

  

 

DIVISIE 5 
 

KWALITEIT 
 

KWALITEITS MANAGER – Marchel Mertens 

 
 

Departement 13 

Controle 
Departement 14 

Vrijwilligers Ontwikkeling 
Departement 15 

Correctie 
 

HOOFD KWALITEITS CONTROLE 

Marchel Mertens 
 

 
AFDELING KWALITEITS CONTROLE 

Kwaliteitscontroleur – Marchel Mertens 
- voert tussencontroles uit van de organisatie met haar 

afdelingen en corrigeert direct waar nodig en 

rapporteert aan Afdeling Correctie 
- ontwikkelt en verbetert continu de enquêtes voor de 

kwaliteitsbewaking 
- voorziet de werkgroepen van de nieuwste enquêtes 

en instrueert deze in het gebruik hiervan  
- zorgt ervoor dat jaarlijks alle leden geënquêteerd 

worden en onderzoekt hiermee de kwaliteit, kansen 
en bedreigingen van de vereniging  

- verzamelt enquêtes en verwerkt de resultaten tot 
kwaliteitscijfers 

- analyseert de kwaliteitscijfers en schrijft conclusies 
en geeft dit door aan Afdeling Correctie 

 

 
 

 
HOOFD VAN PERSONEELS ONTWIKKELING 

Marchel Mertens 
 
 

AFDELING OPLEIDINGEN  
Hoofd Personeelsontwikkeling – Marchel Mertens 

- stelt de kwalificaties vast die nodig zijn voor de 
functies. 

- interviewt alle vrijwilligers van de gehele organisatie 
m.b.t. de kwalificaties waarover men beschikt en die 
welke men nodig heeft voor de functie. 

- stelt indien noodzakelijk een opleidingsplan op voor 
vrijwilligers. 

- superviseert de uitvoering van de opleidingen van de 

vrijwilligers 
- houdt zich op de hoogte van beschikbare opleidingen 
- ziet erop toe dat vrijwilligers op cursus gaan en de 

training krijgen die ze nodig hebben 

- maakt de kosten van opleiding inzichtelijk en 
bespreekt dit met de kwaliteitsmanager 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
HOOFD CORRECTIE 

 Marchel Mertens 
 
 

AFDELING CORRECTIE 
Hoofd Correctie – Marchel Mertens 

- structureert de ontvangen kwaliteitscontrole 
formulieren van de diverse divisies 

- doet analyses om structurele mankementen 
en/of tekortkomingen in de organisatie, 
procedures en van vrijwilligers inzichtelijk te 
maken 

- werkt een oplossing uit om dit te verbeteren 
en legt deze ter goedkeuring voor aan het 

bestuur 
- zorgt dat de goedgekeurde organisatorische 

correcties uitgevoerd worden en houdt grip op 
de planning 

- zorgt ervoor dat procedures gecorrigeerd en 
geïmplementeerd worden  

- zorgt ervoor dat afdeling opleidingen 

opdracht(en) krijgt voor het opleiden van de 
vrijwilligers wanneer nodig 

- inspecteert niet-optimale situaties in de 
vereniging en voert direct correcties door 

- maakt een overzicht van uit te voeren en 
uitgevoerde correcties. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
WEP: 

Hoogwaardig afgeleverde producten van een constante 
kwaliteit 

 

 

 
WEP: 

Effectief, goed opgeleid & bekwame vrijwilligers dat hun 
WEP’s realiseert.  

 

 

 
WEP: 

Een gecorrigeerde organisatie, vrijwilligers en 
procedures. 

 

 

WEP’s:  1. HOOGWAARDIG AFGELEVERDE PRODUCTEN VAN EEN CONSTANTE KWALITEIT. 

2. EFFECTIEF, GOED OPGELEIDE EN BEKWAME VRIJWILLIGERS DIE HUN WEP’S KAN REALISEREN. 
3. EEN GECORRIGEERDE ORGANISATIE MET HAAR PRODUCTEN. 


