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Taakprofiel Kwaliteitscoördinator 
0. Algemene functie-informatie 
functienaam Kwaliteitscoördinator 
organisatie Rechtbanken en Appelinstanties 
organisatieonderdeel  
datum vaststelling  
functiereeks / niveau  
salariscategorie  
 
1. Doel  
Doel van de functie − activiteiten: bijdragen aan het opstellen van kwaliteitsbeleid; mede toezien op de 

uitvoering daarvan; zorgen voor versterken van de kwaliteit van de rechtspraak door 
opleiding en procesverbetering; 

− kader: het kwaliteitsbeleid zoals vastgesteld op landelijk en lokaal niveau; 
− resultaat: gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de rechtspraak; bevorderen 

van kwaliteit, rechtseenheid en uniformiteit en het realiseren van een kwalitatief 
hoogwaardig niveau van inhoud van het rechtsgebied/thema en professionaliteit van 
medewerkers binnen het gerecht.  

 
2. Plaats in de organisatie 
Positie en omgeving − de kwaliteitscoördinator maakt deel uit van de rechterlijke macht in Nederland; 

− de kwaliteitscoördinator voert werkzaamheden uit binnen een team of afdeling van het 
gerecht en functioneert onder de eindverantwoordelijkheid van de team- of 
afdelingsvoorzitter; 

− de kwaliteitscoördinator overlegt en werkt samen met andere rechters/raadsheren en 
gerechtsambtenaren, de team- en/of afdelingsvoorzitters, collega-
kwaliteitscoördinatoren en de portefeuillehouder Kwaliteit in het gerechtsbestuur. 

 
3. Resultaatgebieden 
A. Rechtseenheid  − verbeteren van de kwaliteit van de rechtspraak; 

− bevorderen van het (inhoudelijke) debat  tussen medewerkers; 
− harmoniseren, verbeteren en afstemmen van juridische werkprocessen binnen het 

gerecht, met de andere gerechten, binnen de Rechtspraak en met andere coördinatoren 
kwaliteit binnen de Rechtspraak; 

− bevorderen van rechtseenheid en uniformiteit van inhoud en werkprocessen binnen de 
Rechtspraak. 

B. Opleiding  − inventariseren van opleidings- en ontwikkelbehoeften voor rechters/raadsheren en 
gerechtsambtenaren1; 

− mede opstellen van een passend ontwikkelprogramma in samenspraak met 
leidinggevende en bestuur, mede zorgdragen voor de uitvoering daarvan;  

− samenwerken met opleidingsinstituten, waaronder SSR en onderwijsinstellingen, 
waaronder universiteiten waarmee een bijzonder samenwerkingsverband bestaat; 

− zorgen voor de ontwikkeling van vaardigheidstrainingen en intervisieprogramma’s en 
de organisatie daarvan. 

C. Relatienetwerk − proactief opbouwen van een netwerk van contacten; 
− onderhouden van het relatienetwerk; 
− zorgen voor afstemming binnen het netwerk en in overleg invullen van opleidings- en 

kwaliteitsbeleid; 
− is aanspreekpunt op het gebied van kwaliteit en kennisorganisatie voor externen en 

voor andere gerechten. 

                                                           
1 Taken ten aanzien van coördinatie van de initiële opleiding zijn opgenomen in het Taakprofiel gerechtsbrede 
opleidingscoördinator initiële opleiding. 



 

Taakprofiel Kwaliteitscoördinator 28 januari 2019 Pagina 2 van 4 
 

D. Kennismanagement − medeverantwoordelijk voor het functioneren van de kennisstructuur binnen het 
rechtsgebied en voor de aansluiting daarvan op andere rechtsgebieden en landelijke 
netwerken; 

− benoemt in overleg met de teamvoorzitter/afdelingsvoorzitter de taken die te vervullen 
zijn op het gebied van brengen en halen van kennis door de individuele professional in 
het rechtsgebied2; 

− stimuleren, motiveren en faciliteren van medewerkers om ontwikkelingen in het eigen 
rechtsgebied/thema te volgen; 

− volgen van de ontwikkelingen in het Europees recht en deze vertalen naar benodigde 
kennis en opleidingsbehoefte binnen het eigen gerecht; 

− bevorderen van kennis van methoden van empirische wetenschappen; 
− bevorderen van kennisdeling tussen medewerkers; 
− inrichten en uitvoeren van kennismanagementsystemen; 

E. Coördinatie − mede zorgen voor algemene vakinhoudelijke afstemming tussen medewerkers, teams 
en afdelingen en met andere gerechten (binnen het ressort); 

− afstemmen met teamvoorzitters en of afdelingsvoorzitters over behoefte aan, 
initiatieven tot en implementatie van kwaliteitsbeleid; 

− in samenspraak met de portefeuillehouder Kwaliteit in het gerechtsbestuur afstemmen 
over speerpunten in het kwaliteitsbeleid en de concrete invulling en uitvoering daarvan 
in het gerecht. 

F. Beleid  − stelt samen met teamvoorzitter/afdelingsvoorzitter kwaliteitsbeleid op voor team of 
afdeling en draagt er zorg voor dat de uitvoering ervan waar nodig ook binnen de 
kennisstructuur is belegd; 

− draagt, samen met andere kwaliteitscoördinatoren en portefeuillehouder kwaliteit van 
het bestuur, bij aan gerechtsbrede visie op en uitvoering van kwaliteitsbeleid; 

− adviseert gevraagd en ongevraagd team- of afdelingsmanagement en bestuur op het 
terrein van kennis en kwaliteit; 

− leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de vorming van het kwaliteitsbeleid in de 
landelijke overleggen (waaronder het LOV); 

− leveren van een bijdrage aan het juridische debat vanuit kwaliteitsperspectief. 
 
4. Speelruimte 
Verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 

− verantwoordelijk voor de bijdrage aan het landelijk kwaliteitsbeleid; 
− mede verantwoordelijk voor inrichting van het kwaliteitsbeleid binnen het gerecht; 
− verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid binnen het gerecht, 

afdeling of team;  
− verantwoordelijk voor het versterken en handhaven van kwalitatief hoogwaardig 

personeel en processen binnen het gerecht. 
Kaders − beleidsafspraken die gelden op landelijk, gerechtelijk, afdelings- en teamniveau. 
 
  

                                                           
2 De teamvoorzitter/afdelingsvoorzitter kent de kennistaken toe aan individuele professional. 
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5. Contacten 
Contacten − kennisgroepen en werkgroepen per rechtsgebied; 

− (de lokale vertegenwoordiger in) het landelijk overleg (waaronder het LOV); 
− ketenpartners; 
− deelnemers aan het jurisprudentie-overleg; 
− opleidingscoördinator; 
− opleidingsinstituten, waaronder SSR; 
− deelnemers aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat en debat onder 

vakgenoten; 
− rechters en raadsheren; 
− het team of de afdeling; 
− collega-coördinatoren kwaliteit in eigen en andere gerechten; 
− het gerechtsbestuur en voorzitters van teams en/of afdelingen; 
− de gerechtscoördinator Europees recht. 

Doel contacten − bijdrage aan kennisopbouw en -ontsluiting; 
− aansluiten bij externe ontwikkelingen, inbreng van het maatschappelijk belang in het 

interne debat; 
− beïnvloeden van rechtsontwikkeling; 
− opleiding en ontwikkeling van medewerkers van het gerecht; 
− verbeteren van de procesgang. 

 
 

6. Essentiële situaties en competenties (gedrag, vaardigheid en kennis) 
Essentiële situaties − beleid en onafhankelijkheid: de coördinator is aanspreekpunt voor de individuele 

onafhankelijke rechter/raadsheer en dient in te spelen op diens context; tegelijkertijd 
staat de coördinator voor totstandkoming en behoud van de uniformiteit en consistentie 
van de rechtstoepassing; 

− gezag: op basis van persoonlijk gezag, overwicht en vermogen tot stimuleren kan de 
coördinator anderen meekrijgen in de kwaliteitsinitiatieven; 

− uitvoeren beleid: de coördinator moet een goede afweging maken tussen zelf doen en 
organiseren via anderen: om zo goed en efficiënt mogelijk gebruik te maken van de 
eigen competenties is delegeren essentieel; 

− resultaat: om resultaat te boeken in de uitvoering van het kwaliteitsbeleid zal de 
coördinator overzicht moeten hebben en keuzes moeten maken; 

− productie versus kwaliteit en beschikbare middelen: ook onder druk kunnen omgaan 
met het spanningsveld tussen de werkafspraken en beschikbare middelen enerzijds en 
de gewenste kwaliteit anderzijds; balans vinden en de durf tonen om tegen de stroom en 
geldende opvattingen in te gaan. 

− balans: de coördinator kwaliteit moet in staat zijn een juiste balans te vinden tussen 
zijn taak als coördinator kwaliteit en zijn andere werkzaamheden; 

Competenties − relatienetwerken: bouwt actief aan een netwerk van contacten; benut deze om 
vraagstukken op te lossen en inzichten op te doen die van belang kunnen zijn voor het 
opstellen en uitvoeren van het kwaliteitsbeleid; 

− faciliteren van de ontwikkeling van anderen: draagt bij aan de persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers op de langere termijn; begeleidt medewerkers; geeft 
feedback; creëert ontwikkelmogelijkheden; 

− resultaatgerichtheid: toont zich vastberaden om verbeteringen tot stand te brengen; 
stelt concrete doelen en maakt afspraken; benut kansen om kwaliteit te verbeteren, 
handelt proactief; neemt weloverwogen risico’s; 

− organisatiebewustzijn: kent de formele en informele werkwijze en procesgang in het 
gerecht; heeft inzicht in besluitvormingsprocessen en speelt daar op in bij de 
totstandkoming van eigen initiatieven; voelt aan welke momenten en spelers vragen om 
een voorzichtige en meer subtiele werkwijze danwel doortastende en vasthoudende 
aanpak; schakelt afhankelijk van hetgeen de situatie nodig heeft; 



 

Taakprofiel Kwaliteitscoördinator 28 januari 2019 Pagina 4 van 4 
 

− omgevingsbewustzijn: laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief; 

− bindend vermogen: is in staat om anderen mee te krijgen op basis van statuur, 
expertise en sensitiviteit; zoekt naar het gemeenschappelijk belang en benut dat om 
mensen bij elkaar te brengen. 

Essentiële vaardigheden  − initiatieven nemen;  
− snel contacten kunnen leggen; 
− managen van verwachtingen van belanghebbenden; 
− kennis verwerven, verwerken en verspreiden; 
− omgaan met tegenstrijdige belangen. 

Kennis en ervaring − ruime ervaring als rechter; 
− een bovengemiddelde algemene kennis van het recht; 
− kennis van methoden van empirische wetenschappen; 
− ervaring met het verwerken van niet-juridische kennis; 
− volledig inzetbaar op één of meer rechtsgebieden (breed georiënteerde generalist); 

bovengemiddelde bijzondere kennis van het recht op een deelgebied van het 
rechtsgebied; diepgaande juridische kennis van en diepgaand inzicht in de 
rechtsvorming/-ontwikkeling; 

− affiniteit en ervaring met het faciliteren van de ontwikkeling van mensen; 
− affiniteit en ervaring met verbeterprocessen en kennisverankering en -ontsluiting; 
− kennis van het primair proces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


