
 
     Nederlands 
Bureau Keuringen 
    Binnenvaart 
        NBKB 

 

 

NBKB/Handboek/MO.01/ Bestuur:Taken,bevoegdheden en verantwoordelijkheden  ©  

 Titel :  Kwaliteitshandboek   

      Item:   Bestuur:  
        Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 

Hoofdstuk : MO.01 
Revisie  : 5 
Blad       : 1 van 1 
Datum   : 1-10-2019 

Status  : Goedgekeurd 

 
1. Algemeen:       

 
1.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting NBKB overeenkomstig de statuten.  

 
 

1.2. 
1.3. 

Onder het besturen van de stichting wordt verstaan leidinggeven aan, alsmede de uitoefening  
van rechtshandelingen en de vertegenwoordiging van de Stichting NBKB 
Het bestuur stelt het beleid vast ten aanzien van het NBKB-inspectiesysteem. 

               Het bestuur acteert onafhankelijk en onpartijdig ten aanzien van zijn bestuurstaken. De 
bestuursleden zijn onderworpen aan een geheimhouding ten aanzien van informatie verkregen uit 
hun bestuursfunctie. De bestuursleden hebben geen invloed op de individuele inspectie 
beoordelingen noch enige betrokkenheid bij het inspectieproces of de besluitvorming erin. 

 
2. Samenstelling: 

 
2.1. 

 
 

2.2. 

Het bestuur bestaat uit  tenminste vier leden en wordt primair gevormd door een lid van IVR voor 
zover zij zijn betrokken bij de activiteiten van de stichting. De voorzitter van de Technische 
Commissie maakt qualitate qua deel uit van het bestuur.  
Het bestuur vertegenwoordigt de sectoren die belang hebben bij een kwalitatief hoogstaand 
inspectieproces na taakoverdracht, zijnde primair de vertegenwoordigers van scheepvaart en 
scheepsverzekering.  

 
3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

 
3.1  Het bestuur bepaalt het kader van het stichtingsbeleid en bewaakt de realisatie ervan  
3.2  Het bestuur stelt o.a. het volgende vast 

• de door de Directeur nader uitgewerkte stichtingspolitiek 

• de financiële begroting en jaarstukken 

• de jaarlijkse doelstellingen  

• het door de Technische Commissie en de Directeur uitgewerkte inspectieschema  
3.3  Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de stichting NBKB 
3.4 Het bestuur benoemt de leden van de Technische Commissie en de Commissie van Beroep. 
3.5  Het bestuur stelt in overleg met de Technische Commissie de benoemingscriteria, de  

kwalificatie en de schorsingsprocedure van de NBKB inspecteurs vast. 
3.6 Het bestuur benoemt en royeert op voorstel van de Technische Commissie de NBKB inspecteurs, 

overeenkomstig de geldende procedures. 
3.7 Het bestuur stelt de taakomschrijving van de Directie vast en benoemt op voorstel van de 

Directeur, het Hoofd Afdeling Inspecties en de Kwaliteitsmanager 
3.8 Het bestuur is bevoegd een of meerdere reglementen vast te stellen die niet in de statuten zijn 

geregeld 
 

4. Huishoudelijk Reglement: 
 

4.1 Het bestuur komt minimaal één maal per jaar bijeen. 
4.2 Aan de vergaderingen van het bestuur nemen de Directeur en het Hoofd Afdeling  

Inspectie met adviserende stem deel. 
4.3 de Directeur informeert het bestuur omtrent het inspectiesysteem door middel van  

beoordeling van prestaties en resultaten uit onder andere interne audits en periodieke controles. 
 
5.          Media: 

 
5.1 Voorlichting aan de pers is nadrukkelijk voorbehouden aan de Directeur of het Bestuur.  
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1. Algemeen 
 
1.1  De Technische Commissie adviseert ten aanzien van de technische en uitvoeringsaspecten van 

de   keuringen.  
1.2. De Technische Commissie adviseert het bestuur ten aanzien van de vakbekwaamheid en de  
 opleidingen van de NBKB-inspecteurs op basis van het door het bestuur vastgestelde kader.  
1.3. De Technische Commissie informeert het bestuur t.a.v. de voortgang van de opleidingen en de 
 evaluaties hiervan.  
1.4. De Technische Commissie acteert onafhankelijk en onpartijdig ten aanzien van zijn taken. 
 De commissieleden zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht ten aanzien van 
 informatie verkregen uit hun functie.  
 
2. Samenstelling 
 
2.1 De Technische Commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal twaalf leden en is op 
      evenwichtige  wijze samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende   
      groeperingen, zijnde scheepvaart, verzekering en scheepsinspecteurs. 
2.2  De Technische Commissie kiest uit haar midden een voorzitter. 
 
3. Benoeming 
 
3.1  De leden van de Technische Commissie worden op voorstel van de belanghebbende 
       groeperingen benoemd door het bestuur. 
 
4. Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden 
 
4.1  De Technische Commissie bewaakt de technische aspecten van de keuringen. 
4.2  De Technische Commissie brengt adviezen uit aan het bestuur over de technische aspecten van 

de keuringen. 
4.3. De Technische Commissie adviseert het bestuur ten aanzien van de resultaten en vorderingen 

van de opleidingen van de NBKB-inspecteurs op basis van het door het bestuur vastgestelde 
kader.  

4.4. De Technische Commissie adviseert het bestuur ten aanzien van nieuw te benoemen     
       inspecteurs.  
4.5  De voorzitter van de Technische Commissie maakt in zijn hoedanigheid deel uit van het  
       bestuur en neemt aan de vergaderingen van het bestuur deel. 
4.6  De leden van de Technische Commissie zijn in hun functie verplicht tot geheimhouding van     
       alle hun in hun hoedanigheid ter inzage komende gegevens die enige bescherming behoeven. 
4.7. De commissieleden hebben geen invloed op de individuele inspectie beoordelingen. 
 
 5.     Huishoudelijk Reglement 
 
5.1  De Technische Commissie vergadert minimaal 1 keer per jaar en voorts zo vaak het nodig  
       blijkt. Besluiten van de Technische Commissie kunnen ook langs schriftelijke weg  
       worden genomen. 
5.2 De Technische Commissie wordt bijeengeroepen door haar voorzitter. De Commissie dient 
       voorts te worden bijeengeroepen indien ten minste twee leden van de Commissie een schriftelijk  
       verzoek hiervoor indienen bij de voorzitter. Indien de voorzitter niet binnen dertig dagen gevolg  
       geeft aan dit verzoek, heeft de indiener van het verzoek zelf het recht de Technische Commissie  
       bijeen te roepen. 
5.3  De vergaderingen van de Technische Commissie worden door de Directeur of haar  
       vertegenwoordiger in de persoon van Hoofd Afdeling Inspecties verslagen.  
       De verslagen moeten door de Technische Commissie worden goedgekeurd. 
5.4  Aan de vergaderingen van de Technische Commissie nemen de Directeur en/of haar 
      vertegenwoordiger in de persoon van Hoofd  Afdeling Inspecties met adviserende stem deel. 
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5.5 Geldige besluiten kunnen slechts genomen worden indien de helft van de in functie zijnde    
      Technische Commissieleden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
5.6 Ieder Technisch Commissielid heeft één stem. De Technische Commissie besluiten worden    
      genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco  
      stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in  
      een volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen wederom, dan is 
      het voorstel verworpen. 
5.7 Buiten de vergadering kunnen door de Technische Commissie besluiten genomen worden, mits   
      alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk  
      hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is 
      alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle Technische Commissieleden zich  
      schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard.   
5.8 De technische commissie adviseert de Directeur/ Hoofd Afdeling Inspecties omtrent  
      benoemingsvoorstel van de aankomend inspecteur. 
 
6.  Kwalificaties: 
 
6.1 affiniteit met kwaliteitsborgingsystemen. 
6.2 goede communicatieve eigenschappen. 
6.3 kennis van de binnenscheepvaart en/of transportsector   
 
 
7. Ervaringseisen: 

 

 
 
 
 
  

  7.1 ervaring en kennis m.b.t. het uitvoeren en/of het laten uitvoeren van inspecties van 
binnenvaartschepen. 

  7.2 kennis van wet- en regelgeving m.b.t. binnenvaartschepen strekt tot aanbeveling. 
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   1. Algemeen: 
       
1.1 De Commissie van Beroep beslist in gevallen waarin beroep wordt ingesteld  tegen een beslissing 

van NBKB en/of een NBKB-inspecteur. Tegen een uitspraak van de stichting NBKB moet voor  
belanghebbenden, naast de mogelijkheid die een civielrechtelijke procedure biedt, beroep  
mogelijk zijn bij een van partijen onafhankelijke beroepsinstantie. 

 
   2. Samenstelling: 
 
2.1 De Commissie van Beroep is een van partijen onafhankelijke Commissie, die ad hoc wordt 

ingesteld.  
2.2  De Commissie van Beroep bestaat uit drie onafhankelijke leden. Ten minste één van de leden  

dient de hoedanigheid van meester in de rechten te bezitten.  
 
 

3. Benoeming: 
 
3.1 de leden van de Commissie van Beroep worden door het bestuur benoemd. 
3.2  tegen de samenstelling van de Commissie van Beroep kan door de appellant bezwaar worden 

 aangetekend. Het Bestuur beslist of het bezwaar gegrond is en of de Commissie van Beroep een 
andere samenstelling dient te krijgen. 

 
   4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:  
 
4.1  de Commissie van Beroep beslist in gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen een beslissing 

 in de inspectieprocedure.  

 
5.  Huishoudelijk Reglement: 

 
5.1 beroep wordt schriftelijk ingediend bij de stichting NBKB uiterlijk 30 dagen na ontvangst van een 

beoordeling c.q. beslissing van de stichting NBKB onder vermelding van gemotiveerde redenen. 
5.2 het bestuur besluit of het beroep wel/niet ontvankelijk verklaard wordt. Indien wel ontvankelijk dan 

wordt de Commissie van Beroep in werking gesteld. 
5.3  de Commissie van Beroep beslist bij een beroep van een belanghebbende tegen een beslissing  

 van de stichting NBKB met betrekking tot een inspectie. 
5.4  naar aanleiding van een gemotiveerd schriftelijk beroep  wordt door of vanwege de Commissie  

van Beroep zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen 30 dagen een onderzoek ingesteld. 
5.5  de stichting NBKB behoudt zich het recht voor het onderzoek slechts in te stellen als de indiener  

 van het beroep verklaart een regeling te treffen voor de kosten van dit onderzoek. 
5.6  in het kader van deze procedure heeft de Commissie van Beroep het recht indien nodig, alle 

 betrokkenen persoonlijk te horen en om commentaar te verzoeken. 
5.7  de Commissie van Beroep beslist met unanimiteit van stemmen over een beroep. Ieder lid van 

 de Commissie beschikt over één stem. De beslissing van de Commissie van Beroep wordt aan   
 het Bestuur medegedeeld. Het Bestuur aanvaardt de gemotiveerde uitspraak/beslissing van de  
 Commissie van Beroep als bindend advies.  

5.8  de resultaten van het onderzoek worden door Directeur aan de indiener van het  
 beroep en het Hoofd Afdeling Inspecties schriftelijk binnen 14 dagen na de uitspraak/beslissing  
 van de Commissie van Beroep medegedeeld. 

5.9  blijkt het beroep gegrond dan dient door het Hoofd Afdeling Inspecties de nodige (preventieve) 
 maatregelen te worden genomen naar aanleiding van het besluit van de Commissie van Beroep. 

5.10  blijkt het beroep niet gegrond dan blijft de beslissing van het Hoofd Afdeling Inspecties,  
 waartegen beroep is ingesteld, onverminderd van kracht. 
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6.  Kwalificaties: 
  
6.1 analytische beoordelingsvaardigheden  
6.2 management vaardigheden 
6.3 goede communicatieve vaardigheden 
6.4  academisch of gelijkwaardig denk- en werkniveau. 
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1. Algemeen (doel van de functie en plaats binnen de organisatie) 
Doel van de functie  
De Directeur is eindverantwoordelijk en als gevolmachtigde van het Bestuur belast met de dagelijkse 
leiding van  de Stichting, de uitoefening van de algemene aangelegenheden en het beheer van de 
financiële middelen van de Stichting. Eén en ander binnen het  kader van de door het Bestuur bepaalde 
Stichtingspolitiek. De Directeur oefent geen invloed uit op de inspecties en individuele beoordelingen. 
 
Plaats binnen de organisatie 
1. Geeft leiding aan alle medewerkers binnen de Stichting en staat hiërarchisch onder het Bestuur; 
2. Neemt bij afwezigheid van de Hoofd Afdeling Inspectie adequate de taken en bevoegdheden over;  
3. Is in zijn hoedanigheid lid van de Technische Commissie en het Bestuur; 
4. Heeft volmacht de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen; 
5. Is bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, die voor de uitvoering van de besluiten van het 

Bestuur vereist zijn. 
 

2. Benoeming 
De Directeur wordt benoemd door het Bestuur en wordt binnen de Stichting aangeduid als Directeur. 
 

3. Resultaatgebieden (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) 
Resultaatgebied 1: Beleidsontwikkeling 
1. Werkt het Stichtingsbeleid, waarvan het kader door het Bestuur is bepaald, nader uit; 
2. Is belast met het realiseren van het Stichtingsbeleid en het uitvoeren van de besluiten van het 

Bestuur; 
3. Werkt jaarlijks een voorstel van de doelstellingen van de Stichting uit, ter goedkeuring door het 

Bestuur;  
4. Neemt aan alle vergaderingen van het Bestuur en, indien nodig, aan de vergaderingen van de  

Commissies met adviserende stem deel; 
5. Assisteert, indien nodig, de Commissies bij de voorbereiding van de besluiten en voert deze in 

voorkomende gevallen uit. 
 
Resultaat: Aantoonbare beleidsbijdrage dat inspeelt op in- en externe ontwikkelingen. Beleid 
ontwikkeld en gerealiseerd binnen de daartoe afgesproken doelstellingen. 

 
Resultaatgebied 2: Contract management (RvA en ILT) 
1. Is belast met het toezicht op mogelijke belangenvermenging en beoordeling van de werking van het 

systeem; 
2. Is eindverantwoordelijk voor inspectie activiteiten vallende onder het NBKB inspectiesysteem; 
3. Is eindverantwoordelijk voor het naleven van het kwaliteitsbeleid en inspectiesysteem; 
4. Is bevoegd tot het vrijgeven van documenten zoals kwaliteits- en inspectiesysteemhandboeken (en 

indien nodig in overleg met de Kwaliteitsmanager); 
5. Draagt de verantwoordelijkheid voor de beslissing tot certificatie van een binnenvaartschip op basis 

van de ingediende documentatie en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en 
aanwijzingen van bevoegde autoriteiten; 

6. Begeleidt samen met de kwaliteitsmanager audits van Raad voor Accreditatie ten kantore van 
NBKB; 

7. Oordeelt op basis van onafhankelijkheid en onpartijdigheid en baseert zijn oordeel op de 
beschikbare informatie tegen de achtergrond van de geldende wet- en regelgeving en aanwijzingen 
van bevoegde autoriteiten; 

8. Heeft het recht in geval van schending van eisen/voorschriften van NBKB de geldigheid van 
documenten buiten werking te stellen en de vereiste maatregelen te treffen. Bij onregelmatigheden 
wordt het Bestuur door de Directeur onverwijld geïnformeerd; 

9. Adviseert en rapporteert aan het Bestuur m.b.t. het NBKB Inspectiesysteem; 
10. Neemt zowel deel aan door ILT georganiseerd overleggen als internationaal overleggen m.b.t. 

binnenvaart, of aan overleg op initiatief van NBKB. 
 



 
     Nederlands 
Bureau Keuringen 
    Binnenvaart 
        NBKB 

 

 

NBKB/Handboek/MO.04 Directeur: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Hoofdstuk : MO.04 
Revisie  : 6 
Blad       : 2 van 2 
Datum   : 30-01-2019 
Status   : Goedgekeurd 

 Titel :  Kwaliteitshandboek   

      Item:  Directeur: 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Resultaat: Werken conform contracten (afspraken) ILT, wet- en regelgeving en 17020:2012 is 
gewaarborgd. 
 
Resultaatgebied 3: (Financiële) Bedrijfsvoering  
1. Draagt zorg voor de continuïteit van de Stichting; 
2. Draagt zorg voor het vaststellen van de begroting en het budget; 
3. Is eindverantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de tarieven; 
4. Legt aan het Bestuur de begroting en de jaarstukken na onafhankelijke accountants- controle ter 

goedkeuring voor; 
5. Beheert de financiële middelen, rekening houdend met de besluiten van het Bestuur; 
6. Maakt en rapporteert financiële overzichten en legt deze aan het Bestuur ter informatie/goedkeuring 

voor; 
7. Is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, rekening houdend met de besluiten 

van het Bestuur. 
8. Verzorgen van informatievoorziening (middels rapportages, overleg) naar het Bestuur en andere 

betrokkenen; 
9. Controleert nodige stappen / dossiers en certificaten binnen en buiten het BCS en WIOB; 
10. Draagt zorg voor een optimale financiële administratieve organisatie en interne controle. 
 
Resultaat: Budget correct bewaakt en eventuele problemen, tekorten en overschrijdingen tijdig 
gesignaleerd waarop correct actie is ondernomen. Continuïteit van de Stichting is gewaarborgd. 
 
Resultaatgebied 4: Personeelsmanagement / Leidinggeven 
1. Geeft leiding aan de medewerkers van de Stichting en is verantwoordelijk voor het 

personeelsmanagement; 
2. Het zorg dragen en leiding geven aan een goed functionerende organisatie; 
3. Voert in samenspraak met de Hoofd Afdeling Inspectie werving- en selectiegesprekken, voert de 

jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken en adviseert indien nodig het Bestuur t.a.v. 
personele aangelegenheden; 

4. Beoordeelt de geleverde producten/resultaten, stuurt waar nodig bij en legt verantwoording af aan 
het Bestuur. 

 
Resultaat: De Stichting is aangestuurd, zodanig dat de continuïteit en de kwaliteit van de 
dienstverlening gewaarborgd is plus prestaties en motivatie van medewerkers.  

 

4. Kwalificaties 
1. Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van binnenvaart en wet- en regelgeving; 
2. Beoordelingsvaardigheden en ervaring in het werken met kwaliteitsborgingsystemen; 
3. Bekwame leider en communicator met management vaardigheden die in staat is om visie en 

richting duidelijk te beschrijven en gedragen doelen kan stellen, zowel mondeling als schriftelijk;  
4. Vaardigheden op het gebied van het financieel beheer van de organisatie; 
5. Academisch of gelijkwaardig denk- en werkniveau; 
6. Kennis van het en ervaring met programma’s zoals Microsoft Office 365 en SharePoint. 

 

5. Ervaringseisen  
1. Dient te beschikken over ervaring op het gebied van het leidinggeven aan en het financieel beheren 

van een organisatie; 
2. Dient te beschikken over ervaring op het gebied van marktcommunicatie en het onderhouden van  

externe contacten. 
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1. Algemeen (doel van de functie en plaats binnen de organisatie) 
Doel van de functie  
Het Hoofd Afdeling Inspectie in de zin van de 17020 de ‘’Technical Manager’’ zorgt voor het inrichten, 
aansturen van de Afdeling Inspectie. Verder coördineert het Hoofd Afdeling Inspectie de taken en de 
inzet van middelen binnen het Afdeling Inspectie en organiseert de functionele en technische 
ondersteuning van de bedrijfsvoering. Bewaakt een adequate voortgang van afhandeling van 
dossierstappen en afgiften van certificaten. Het gaat daarbij om alle werkzaamheden ten aanzien van 
facturatie, administratie, P&O, communicatie, informatievoorziening en facilitaire zaken.  
 
Plaats binnen de organisatie 
1. Geeft leiding aan medewerkers van de Afdeling Inspectie en ontvangt hiërarchisch leiding van de 

Directeur; 
2. Participeert o.a. in het managementteam en is lid van de Technische Commissie; 
3. Neemt bij afwezigheid van de Directeur de taken en bevoegdheden over; 
4. Onderhoudt als ambassadeur van het bedrijf contacten met belangrijke relaties in de regio (ILT);  
5. Voorlichting aan de pers is uitdrukkelijk voorbehouden aan de Directeur of het Bestuur; 
6. Neemt in samenspraak met de directie zelfstandig en/of samen met de directie deel aan overleggen 

als vertegenwoordiger van NBKB.   
 

2. Benoeming 
Het Hoofd Afdeling Inspectie wordt op voorstel van de Directeur benoemd door het Bestuur. 
 

3. Resultaatgebieden (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) 
Resultaatgebied 1: Beleidsontwikkeling 
1. Actief volgen van relevante ontwikkelingen op het gebied van wet & regelgeving; 
2. Bijhouden van ontwikkelingen op het technisch vakgebied; 
3. Inventariseren van bevindingen m.b.t. bovengenoemde punten en op basis hiervan 

(door)ontwikkelen/optimaliseren van de technische inspectie-eisen; 
4. Signaleert problemen en knelpunten binnen het team en doet verbetervoorstellen aan de Directeur 

en werkt er aan mee dat problemen worden opgelost; 
5. Vertaalt en implementeert organisatiebeleid naar doelen voor de Afdeling Inspectie en inspecteurs;  
6. Evalueert het gevoerde beleid en geeft consequenties aan voor continuering of bijstelling van het 

organisatiebeleid aan de Directeur; 
7. Draagt organisatie ontwikkelingen uit naar de diverse interne en externe belanghebbenden.  
 
Resultaat: Aantoonbare beleidsbijdrage dat inspeelt op in- en externe ontwikkelingen. Beleid 
ontwikkeld binnen de kaders van het organisatiebeleid. Beleid gerealiseerd binnen de daartoe 
afgesproken doelstellingen. 
 
Resultaatgebied 2: Contract management (RvA en ILT) 
1. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van inspectieactiviteiten en het naleven ervan 

overeenkomstig de eisen van het NBKB inspectiesysteem;  
2. Draagt de verantwoordelijkheid voor de beslissing tot certificatie van een vaartuig op basis van de 

ingediende documentatie, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en aanwijzingen 
van bevoegde autoriteiten; 

3. Begeleidt samen met de Kwaliteitsmanager audits van ILT ten kantore van NBKB; 
4. Oordeelt op basis van onafhankelijkheid en onpartijdigheid en baseert zijn oordeel op de 

beschikbare informatie tegen de achtergrond van de geldende wet- en regelgeving en aanwijzingen 
van bevoegde autoriteiten; 

5. Is verantwoordelijk voor het beheer, de registratie, het beoordelen, het actualiseren en het 
continueren van alle object gebonden contracten en stukken van alle bestaande- en potentiële 
object eigenaren; 

6. Heeft het recht, door middel van steekproeven te controleren of de eisen en voorwaarden van 
overeenkomsten en uitvoering van inspecties door NBKB inspecteurs worden nageleefd;  
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7. Heeft het recht in geval van schending van eisen/voorschriften van NBKB in overleg met Directeur 
de geldigheid van documenten buiten werking te stellen en de vereiste maatregelen te treffen; 

8. Adviseert en rapporteert aan de Directeur m.b.t. het NBKB Inspectiesysteem. 
 

Resultaat: Werken conform contracten (afspraken) ILT, geldende wet- en regelgeving en 17020:2012 is 
gewaarborgd.  

 
Resultaatgebied 3: (Financiële) Bedrijfsvoering  
1. Draagt zorg voor een goede doorloop en vlotte afwikkeling van dossiers en certificaten en continue 

stroom van de werkzaamheden; 
2. Analyseert en bewaakt voortgang en afhandeling dossiers; 
3. Controleert nodige stappen / dossiers en certificaten binnen en buiten het BCS en WIOB; 
4. Beslist over de hem/haar toebedeelde stappen van de inspectiedocumenten op basis van 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid en het naleven van overeenkomsten, voorschriften en 
procedures van het NBKB inspectiesysteem door medewerkers (in- en extern); 

5. Draagt zorg voor een optimale financiële administratieve organisatie en interne controle;  
6. Is medeverantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de tarieven; 
7. In overleg met Kwaliteitsmanager herzien/verbeteren en valideren van procedures, rapportages, 

werkmethodes voor het Afdeling Inspectie en het borgen van lopende ontwikkelingen op dat gebied 
en rapporteert aan de Directeur; 

8. Draagt zorg voor opzetten en uitvoering van het NBKB (jaar)plan en afdelingsplan; 
9. Coördineert de taken en de inzet van middelen binnen het Afdeling Inspectie, zorgt voor de juiste 

bezetting en verzorgt hierin de juiste afstemming binnen de Afdeling Inspectie; 
10. Draagt in samenwerking met de monitors, Manager Afdeling Inspectie, TC-leden en 

Kwaliteitsmanager zorg voor het goed functioneren van NBKB kantoorpersoneel en inspecteurs. 
 
Resultaat: Afdeling Inspectiemedewerkers activiteiten voldoen aan het kwaliteitshandboek, afspraken, 
wet- en regelgeving en accrediteringsvereisten. Juistheid en tijdigheid van informatievoorziening. 
Voortgang op prestatie-indicatoren is bewaakt. 
 
Resultaatgebied 4: Personeelsmanagement / Leidinggeven 
1. Geeft leiding aan de Afdeling Inspectie en stuurt waar vereist NBKB inspecteurs aan; 
2. Voert in samenspraak met de Directeur werving- en selectiegesprekken, voert de jaarlijkse 

functionerings- en beoordelingsgesprekken en adviseert de Directeur t.a.v. personele 
aangelegenheden. 

 
Resultaat: De Afdeling Inspectie is aangestuurd, zodanig dat de continuïteit en de kwaliteit van de 
dienstverlening gewaarborgd is plus prestaties en motivatie van medewerkers.  

 

4. Kwalificaties 
1. Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van binnenvaart en wet- en regelgeving; 
2. Management vaardigheden in kennisoverdracht en training op het gebied van binnenvaart en wet- 

en regelgeving; 
3. Werktuig(bouw)kundige en/of scheepsbouwkundige kennis op HBO niveau of gelijkwaardig; 
4. Kennis van het en ervaring met programma’s zoals Microsoft Office 365 en SharePoint. 

 

5. Ervaringseisen  
1. Dient te beschikken over aantoonbare ervaring op het gebied van binnenvaart en wet- en 

regelgeving en het beoordelen hiervan; 
2. Dient te beschikken over aantoonbare ervaring op het gebied van marktcommunicatie en het 

onderhouden van externe contacten. 
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1. Algemeen (doel van de functie en plaats binnen de organisatie) 
Doel van de functie  
De kwaliteitsmanager bouwt, bewaakt en toetst het functioneren van het NBKB kwaliteitssysteem, met 
betrekking tot het inspecteren van binnenvaartschepen welke dienen te resulteren in certificatie aan de 
hand van NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 en overige eisen en wensen van ILT. Accreditatie behouden 
c.q. verkregen en mandaten wordt behouden. 
 
Plaats binnen de organisatie 
1. Rapporteert aan en ontvangt leiding van de Directeur; 
2. De taken en bevoegdheden wordt bij afwezigheid overgenomen door MAI; 
3. Voorlichting aan de pers is uitdrukkelijk voorbehouden aan de Directeur of het Bestuur.   
 

2. Benoeming 
De kwaliteitsmanager wordt benoemd door de Directeur. 
 

3. Resultaatgebieden (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) 
Resultaatgebied 1: Beleidsontwikkeling 
1. Werkt in overleg met de Directeur aan voorstel van de kwaliteitsdoelstellingen van de Stichting; 
2. Zich op de hoogte stellen van binnen de organisatie voorkomende processen, procedures en 

werkwijzen e.d.; 
3. Opzetten en onderhouden processen, procedures, werkwijzen zodat deze (blijven) voldoen aan 

wettelijke regels, normen en het kwaliteitsbeleid; 
4. Het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een klantgerichte dienstverlening voor medewerkers 

en inspecteurs van de organisatie; 
5. Houdt zicht op het naleven van het kwaliteitsbeleid en inspectiesysteem; 
6. Signaleert problemen en knelpunten binnen het team en doet verbetervoorstellen aan het Hoofd 

Afdeling Inspectie en werkt mee dat problemen worden opgelost; 
7. Actief bijhouden van aanpassingen omtrent RvA- documentatie gerelateerd aan de binnenvaart; 
8. Op basis hiervan adviseren van de directeur over de opzet, aanpassing van NBKB systeem, 

speerpunten uit te voeren activiteiten op kwaliteitsgebied en aangeven van voor kwaliteitsgebied 
benodigd budget is; 

9. Zorgen voor de implementatie van deze processen, procedures werkwijzen binnen de organisatie; 
10. Identificeren van risico’s, afwijkingen; geven van advies aan Directeur en leidinggevenden (over 

procesverbeteringen, risicoreducties), zo nodig direct ingrijpen bij onveilig situaties. 
 
Resultaat: NBKB kwaliteitssysteem voldoet aan wettelijke regels en normen, het ondersteunt behoud 
en verkrijgen van accreditatie en mandatie en het NBKB kwaliteitssysteem aansluit op de in- en externe 
ontwikkelingen. Risico’s zijn gereduceerd; processen, werkwijzen zijn conform NBKB kwaliteitssysteem. 
 
Resultaatgebied 2: Contract management (RvA en ILT) 
1. Is belast met het toezicht op mogelijke belangenvermenging en beoordeling van de werking van het 

systeem; 
2. Heeft tot taak die maatregelen te treffen, die vereist zijn om te borgen, dat het inspectiesysteem met 

betrekking tot inspecteren van binnenvaartschepen in de praktijk in overeenstemming is met de 
NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012; 

3. Toetst het functioneren van het inspectiesysteem aan de NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 en stelt 
waar nodig corrigerende/preventieve maatregelen voor aan de Directeur. Indien het 
kwaliteitssysteem aangepast dient te worden beoordeelt de Technische Commissie de voorstellen 
van het kwaliteitssysteem; 

4. Stimuleert bij voortduring het kwaliteitsbesef van medewerkers van de stichting; 
5. Organiseert interne audits en evaluatieonderzoeken van de NBKB inspecteurs; 
6. Beheert de inspectiesysteemdocumentatie  en draagt zorg voor VAKPT registratie; 
7. Is verantwoordelijk voor de bewaking van het inspectiesysteem en rapporteert hierover aan de 

Directeur; 
8. Heeft de bevoegdheid operaties en procedures die strijdig zijn met het inspectiesysteem tijdelijk te 

blokkeren totdat afwijkingen opgeheven en/of doelmatige maatregelen getroffen zijn; 
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9. Verricht werkzaamheden in opdracht van de Directeur, mits deze niet tegenstrijdig zijn met de eisen 
zoals gesteld in NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012; 

10. Treedt op als directievertegenwoordiger met betrekking tot de naleving van het inspectiesysteem 
van de stichting NBKB;  

11. Samen met het Hoofd Afdeling Inspectie begeleidt audits van ILT en samen met de Directeur 
begeleidt de Kwaliteitsmanager audits van Raad voor Accreditatie ten kantore van NBKB; 

12. Heeft directe toegang tot het Management zoals Directie, Technische Commissie en Bestuur. 
 

Resultaat: Draagt zorg voor dat het NBKB kwaliteitssysteem voldoet aan contracten (afspraken) ILT, 
wet- en regelgeving en 17020:2012. 
 
Resultaatgebied 3: Bedrijfsvoering  
1. Draagt zorg voor interne administratieve dossieraudits (Controleert goedgekeurde stappen op 

correctheid en volledigheid); 
2. Draagt zorg voor informatie verstrekking om RvA / ILT met betrekking tot vereisten met betrekking 

tot door hen uit te voeren audits; 
3. Werkt mee aan de uitvoer van afhandeling van controle van inspectiestappen in het BCS; 
4. Bewaakt de voortgang van afhandeling van zijn en overige NBKB administratie medewerkers; 
5. Draagt zorg voor statische onderbouwing van afhandeling voortgang; 
6. Draagt de verantwoordelijkheid voor de beslissing tot certificatie van een binnenvaartschip op basis 

van de ingediende documentatie en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en 
aanwijzingen van bevoegde autoriteiten; 

7. Zorg dragen voor keuringen en onderhoud van materieel; 
8. Bijdragen aan opleiding op Kwaliteitsgebied voor medewerkers; 
9. Behandelen en, in overleg met afdelingsleiding, oplossen van inkomende externe klachten op 

kwaliteitsgebied; 
10. Draagt zorg voor tijdige en efficiënte verwerking van administratieve gegevens binnen het Afdeling 

Inspectie; 
11. Beoordeelt de geleverde producten/resultaten, stuurt waar nodig bij en legt verantwoording af aan 

de Directeur; 
12. Verzorgen van periodieke rapportages naar en overleggen met Directeur. 
13. Geeft operationeel en/of hiërarchisch leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van 

de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en medewerkers waar nodig te 
begeleiden, instrueren en motiveren; 

14. Bewaken van het naleven en uitvoeren van externe en intern audits, (verificatie) controles; 
15. Het zorgdragen voor en onderhouden van NBKB wiki omgeving specifiek onderdeel Handboek; 
16. Informatievertrekken aan management en medewerkers over processen, procedures, werkwijzen 

en over het belang van het naleven hiervan. 
 
Resultaat: Het adviseren en administratief ondersteunen van het management / Afdeling Inspectie bij 
dossiervoortgang, de ontwikkeling, implementatie, borging en toetsing van het kwaliteitsbeleid binnen 
de organisatie. 

 

4. Kwalificaties 
1. Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsborgingsystemen; 
2. Analytische beoordelingsvermogen van kwaliteitssysteem, plannen en organiseren; 
3. Goede communicatieve eigenschappen; 
4. Denk- en werkniveau op HBO niveau of gelijkwaardig; 
5. Vaardigheden in kennisoverdracht en training op het gebied van kwaliteitssystemen ISO 

17020:2012; 
6. Kennis van het en ervaring met programma’s zoals Microsoft Office 365 en SharePoint. 
7. Het opzetten van interne auditproces: planning, auditorvaardigheheden, voorbereiding, opening, 

steekproeven nemen, afwijkingen formuleren, afsluiting en rapporteren, 4-O-systematiek. 
 

5. Ervaringseisen  
1. De kwaliteitsmanager dient te beschikken over aantoonbare ervaring op het gebied van 

kwaliteitssystemen en het beoordelen hiervan;  
2. Kennis van EU binnenvaart wet- en regelgeving. 
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1. Algemeen (doel van de functie en plaats binnen de organisatie) 
Doel van de functie  
Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied ten 
behoeven van directie en management, zodanig dat deze in staat wordt/worden gesteld de eigen 
functie uit te voeren. 
 
Plaats binnen de organisatie 
1. Rapporteert en ontvangt leiding van de Directeur en Hoofd Afdeling Inspectie; 
2. Voorlichting aan de pers is uitdrukkelijk voorbehouden aan de Directeur of het Bestuur.   
 

2. Benoeming 
Managementassistent wordt benoemd door de Directeur. 
 

3. Resultaatgebieden (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) 
Resultaatgebied 1: Agendabeheer en correspondentie verwerken en stukken opstellen 
1. Plannen, organiseren en notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten;  
2. Plannen, agenderen en coördineren van afspraken en attenderen op nakoming hiervan;  
3. Registreren, ordenen en beheren van binnenkomende post/e-mail; 
4. Verricht tekstverwerkingswerkzaamheden aan de hand van een onvolledig concept, waarin globale 

verwijzingen naar te zoeken gegevens voorkomen; 
5. Bewerken, verwerken en opstellen van zakelijke correspondentie;  
6. Stelt op en verwerkt zelfstandig correspondentie en andere bescheiden aan de hand van 

aanwijzingen met betrekking tot de inhoud (mededelingen, verzoeken om informatie en dergelijke); 
7. Handelt de correspondentie af (kopiëren, registreren, distribueren, verzenden en/of archiveren); 
8. Verzorgt de lay-out van documenten en controleert op huisstijl, grammatica en spelling; 
9. Selecteert de inkomende (digitale) post naar prioriteit, zoekt eventueel dossiers / stukken op en legt 

deze ter afhandeling voor aan de betreffende medewerker. 
 
Resultaat: Correspondentie en stukken correct opgesteld en na fiat van de leidinggevende tijdig naar 
de juiste plaats van bestemming verstuurd. 
 
Resultaatgebied 2: Overlegmomenten realiseren en organiseren 
1. Organiseert op verzoek van betrokkene(n) in- en externe bijeenkomsten en vergaderingen; 
2. Bereidt bijeenkomsten / vergaderingen voor door het opstellen van de agenda, maakt 

vergaderstukken gereed en distribueert deze; 
3. Maakt afspraken voor de leidinggevende en (eventueel) de medewerkers, bewaakt de agenda en 

attendeert op gemaakte afspraken; 
4. Bewaakt de afhandeling van besluiten en stelt planningen op. 
 
Resultaat: Overlegmomenten correct gerealiseerd en georganiseerd. De juiste gegevens zijn tijdig 
beschikbaar. 
 
Resultaatgebied 3: Informatie verstrekken 
1. Bewaakt de actualiteit van intranet, klantinformatiesysteem, website, sociale media (is 

eindredacteur van intranet en de website); 
2. Het zorgdragen voor en onderhouden van binnenvaarteu.nl en NBKB wiki omgeving in 

samenwerking met Manager Afdeling Inspectie; 
3. Coördineert de periodieke verschijning van info-berichten naar de klanten, externen of specifieke 

doelgroepen en/of levert hieraan een bijdrage;  
4. Verzorgt de communicatie tussen de directeur en de medewerkers, stelt interne nieuwsbrieven of –

berichten op en verspreidt deze;  
5. Ondersteunt en adviseert de directeur en leidinggevenden bij communicatie inhoudelijke 

onderwerpen; 
6. Bereidt reisschema’s voor, maakt hotel- en reisreserveringen. Draagt zorg voor valuta, visa en 

overige reisinformatie; 
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7. Beantwoordt vragen van medewerkers over algemene informatie van de organisatie;  
8. Documenteren en archiveren van informatie zowel fysiek als digitaal;  
9. Ontvangst inspecteurs, gasten en of eigenaren; 
10. Fungeren als eerste aanspreekpunt voor vragen van medewerkers en externen aan de 

leidinggevende/Afdeling Inspectie en beantwoorden van deze vragen of doorverwijzen. 
 
Resultaat: Leidinggevenden zijn effectief vertegenwoordigd en contacten effectief onderhouden. 
Betrokkenen zijn juist geïnformeerd en de leidinggevende wordt zo min mogelijk belast. Optimaal 
houden van de gerelateerde NBKB websites. 
 
Resultaatgebied 4: Administratieve ondersteuning bieden  
1. Verricht diverse ondersteunende werkzaamheden, zoals het bijhouden van de voorraad 

kantoorbenodigdheden, beheren van relatiegeschenken en dergelijke;  
2. PDF bestanden aanpassen en nieuwe formulieren maken (BCS); 
3. Selecteert de inkomende (digitale) post naar prioriteit, zoekt eventueel dossiers / stukken op legt 

deze ter afhandeling voor aan de betreffende medewerker;  
4. Neemt inkomende telefoongesprekken aan en handelt deze gesprekken zoveel mogelijk zelfstandig 

af (informatie verstrekken) of verbindt door; 
5. Ondersteunend bij afhandeling inspectiestappen in het BCS en certificaten opmaak in WIOB en 

opsturen van o.a. origineel certificaten na betaling en overige post verwerken.  
 
Resultaat: Administratieve ondersteuning is op een tijdige en correcte wijze geboden. Post tijdig en 
correct verwerkt, kantoorbenodigdheden zijn beschikbaar et cetera. Binnengekomen informatie en 
documentatie (formulieren, brieven, internet aanvragen, mails) tijdig geregistreerd, geordend en 
gearchiveerd. Informatie en documentatie zijn toegankelijk. 

 

4. Kwalificaties 
1. De functie vereist een directiesecretaresse/ managementassistent opleiding op minimaal MBO-

niveau 4 en minimaal vijf jaar werkervaring; 
2. Ordelijkheid en systematisch werken zijn van belang;  
3. Kennis van de organisatie, verhoudingen en procedures is noodzakelijk; 
4. Houdt zich actief op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen binnen NBKB; 
5. Beschikt over integriteit bij het omgaan met gegevens en vertrouwelijke informatie; 
6. Goede communicatieve eigenschappen met een service-verlenende instelling; 
7. Uitstekende kennis van de Nederlandse taal en grammatica; 
8. Kennis van het en ervaring met programma’s zoals Microsoft Office 365 en SharePoint. 

 

5. Ervaringseisen  
1. Administratief-technische kennis van de interne administratieve, procedurele en organisatorische 

voorschriften; 
2. Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de organisatie en de werkzaamheden van de directie;  
3. Vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en dossiers; 
4. Vaardigheid in het tekstverwerken met de computer, het notuleren van vergaderingen, het 

uitwerken van notulen en het opstellen van brieven; 
5. Vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken of afhouden van afspraken. 
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1. Algemeen (doel van de functie en plaats binnen de organisatie) 
Doel van de functie  
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden teneinde bij te dragen aan een juiste verwerking en 
registratie van gegevens. 
 
Plaats binnen de organisatie 
1. Ontvangt leiding van de Hoofd Afdeling Inspectie;  
2. Voorlichting aan de pers is uitdrukkelijk voorbehouden aan de Directeur of het Bestuur. 
 

2. Benoeming 
De Administratief Medewerker Afdeling Inspectie wordt benoemd door de Directeur. 
 

3. Resultaatgebieden (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) 
Resultaatgebied 1: Gegevens verzamelen 
1. Verzamelt relevante gegevens en controleert deze op volledigheid en juistheid door vergelijking met 

eventuele bestaande gegevens en met richtlijnen; 
2. Completeert gegevens en/of schakelt bij afwijkingen / onduidelijkheden een collega in; 
3. Neemt bij onjuistheden contact op met betrokken persoon; 
4. Lost problemen van licht afwijkende aard op binnen de gestelde richtlijnen en procedures.  
5. Corrigeert de gegevens na overleg.  
 
Resultaat: Gegevens tijdig verzameld, gecontroleerd, gecorrigeerd en correct geregistreerd in het 
daartoe bestemde systeem. 
 
Resultaatgebied 2: Gegevens verwerken 
1. Voert diverse gegevens in, in de daartoe bestemde systemen en controleert deze met de bron; 
2. Eigenaarsgegevens en correcte documenten bij eigenaren opvragen en in het BCS informatie up-

to-date houden; 
3. Legt (administratieve wijzigingen / duplicaataanvragen via post en website verwerken) gegevens in 

geautomatiseerde systemen vast volgens vastgestelde richtlijnen en procedures en controleert 
gegevens op een juiste verwerking; 

4. Is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de uitgevoerde werkzaamheden; 
5. Draagt zorg voor strikte geheimhouding voor wat betreft interne informatie en inspectie-   

documenten zowel intern, als aan derden; 
6. Controleert steekproefsgewijs of bij foutmeldingen een correcte vastlegging en rapporteert aan de 

Kwaliteitsmanager; 
7. Draagt zorg voor een continue voortgang en afwikkeling van door hem/haar uit te voeren stappen 

controle van dossierbehandeling binnen het BCS / WIOB en buiten het BCS / WIOB om; 
8. Draagt zorg voor een adequate communicatie met externe partijen (als inspecteurs, ILT) en 

uitwisseling van informatie en documenten en opvolgingen van afhandeling daarvan. Formulieren 
invullen voor aanvragen nummers bij ILT en ontvangen nummers van ILT verwerken in dossier; 

9. Certificaten opmaken in WIOB en verzenden van o.a. origineel certificaten na betaling en overige 
verwerkte posten; 

10. Facturen opmaken  
 
Resultaat: Gegevens correct ingebracht in de administratieve systemen zodat deze zijn geregistreerd 
en daarmee voor de juiste personen toegankelijk zijn. 
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Resultaatgebied 3: Informatie en documentatie archiveren 
1. Beoordeelt waar documentatie en informatie moet worden opgeslagen; 
2. Archiveert stukken en digitale informatie; 
3. Zoekt stukken op, volgens eenvoudige ingangen of codes; 
4. Zorgt voor periodieke actualisatie van de bestanden.  
 
Resultaat: Binnengekomen informatie en documentatie (formulieren, brieven, internet aanvragen, 
mails) tijdig geregistreerd, geordend en gearchiveerd. Informatie en documentatie zijn toegankelijk. 
 
Resultaatgebied 4: Overige administratieve taken 
1. Neemt inkomende telefoongesprekken aan en handelt deze gesprekken zoveel mogelijk zelfstandig 

af (informatie verstrekken) of verbindt door; 
2. Ontvangst gasten; 
3. Verwerkt inkomende documenten / post en overige bescheiden uit; 
4. Selecteert deze naar prioriteit, zoekt eventueel dossiers / stukken op legt deze ter afhandeling voor 

aan de betreffende medewerker; 
5. Verzorgt de correspondentie (met ILT, eigenaren, Inspecteurs) hieromtrent en verricht 

kopieerwerkzaamheden; 
6. Monitoren geluid- en diktemeetrapportages in overleg met de Kwaliteitsmanager;  
7. De website van de NBKB beheren, wijzigingen doorvoeren en frequent controles uitvoeren;  
8. Inkomende telefoontjes en e-mails afhandelen met inspecteurs, eigenaren en derden; 
9. Telefonisch en email contact met ILT: Diepgangsverklaring, piketmeldingen, duplicaten en 

certificaatgegevens; 
10. Uitgaande post frankeren en verzenden. 
 
Resultaat: Administratieve ondersteuning is op een tijdige en correcte wijze geboden. Binnengekomen 
informatie en documentatie (formulieren, brieven, internet aanvragen, mails) tijdig geregistreerd, 
geordend en gearchiveerd. Informatie en documentatie zijn toegankelijk. 
 

4. Kwalificaties 
1. Afgeronde MBO niveau 3 opleiding (bedrijfsadministratie) niveau of vergelijkbaar; 
2. De functie vereist zorgvuldigheid en analytische vermogen (aandacht hebben voor detail en de 

precieze afhandeling van zaken nastreven); 
3. Beschikt over integriteit bij het omgaan met gegevens en vertrouwelijke informatie; 
4. Goede communicatieve eigenschappen met een service-verlenende instelling; 
5. Uitstekende kennis van de Nederlandse taal en grammatica; 
6. Kennis van het en ervaring met programma’s zoals Microsoft Office 365 en SharePoint. 

 

5. Ervaringseisen  
1. Administratief-technische kennis van de interne administratieve, procedurele en organisatorische 

voorschriften; 
2. Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de organisatie en de werkzaamheden van de directie;  
3. Vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en dossiers. 
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1. Algemeen (doel van de functie en plaats binnen de organisatie) 
Doel van de functie  
Het verzamelen van financieel administratieve gegevens en legt deze vast en verwerkt deze ter 
ondersteuning van de bedrijfsvoering in de organisatie. Het coderen en verwerken van gegevens ten 
behoeve van de boekhouding, het controleren van de grootboekrekeningen en het opstellen van financiële 
overzichten. 
 
Plaats binnen de organisatie 
1. Rapporteert en ontvangt leiding van de Directeur en Hoofd Afdeling Inspectie; 
2. Voorlichting aan de pers is uitdrukkelijk voorbehouden aan de Directeur of het Bestuur.   
 

2. Benoeming 
De Financieel Medewerker Afdeling Inspectie wordt benoemd door de Directeur. 
 

3. Resultaatgebieden (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) 
Resultaatgebied 1: Financiële boekingen verzorgen, crediteuren en debiteuren beheren 
1. Ontvangt facturen en overige betalingsopdrachten, controleert deze, achterhaalt ontbrekende informatie 

en gegevens en corrigeert indien nodig. Maakt factuur binnen BCS en buiten BCS om; 
2. Codeert en verwerkt alle boekingen en laat deze vervolgens in het geautomatiseerde systeem invoeren;  
3. In- en Verkoopfacturen boeken in “Exact”; 
4. Draagt zorg voor de registratie van en/ of overboekingen en rapporteert aan Directeur met betrekking tot 

uit te voeren betalingen; 
5. Controleert of de invoerdocumenten juist zijn verwerkt en brengt zonodig correcties aan; 
6. Bewaakt het crediteurenoverzicht en signaleert betalingstermijnen; 
7. Verzamelt relevante gegevens met betrekking tot openstaande debiteuren en controleert deze op 

volledigheid en juistheid;  
8. Controleert openstaande posten en verstuurt herinneringsnota’s conform de procedure; 
9. Beheert openstaande debiteuren actief en houdt bij hoe lang deze open staan; 
10. Aanmaningen versturen; 
11. Signaleert wanneer actie gewenst is ten opzichte van debiteuren; 
12. Onderhoudt telefonische en schriftelijke contacten met debiteuren met betrekking tot achterstanden in 

betalingen volgens richtlijnen en eventueel doorzetten naar Incassobureau; 
13. Contact houden met Incassobureau over de debiteuren; 
14. Stelt de betalingsherinneringen op en zorgt dat deze op tijd worden verstuurd; 
15. Maakt binnen procedures en richtlijnen betalingsafspraken in overleg met Directeur of Hoofd Afdeling 

Inspectie; 
16. Verzorgt de afstemming tussen het grootboek en derden-rekeningen, waarop voorschotten, schulden en 

door de computer geweigerde boekingen voorkomen; 
17. Zorgt voor periodieke overboekingen naar derden-rekeningen. 
 
Resultaat: Grootboek is sluitend en correct. Werkzaamheden ten aanzien van de crediteurenadministratie 
verricht, zodanig dat betalingen binnen de afgesproken betalingstermijn zijn verwerkt. Werkzaamheden ten 
aanzien van de debiteurenadministratie verricht, zodanig dat het debiteurensaldo beperkt is. 
 
Resultaatgebied 2: Controles en beheerswerkzaamheden uitvoeren 
1. Bewaakt de lopende opdrachtrekeningen; 
2. Controleert de eindsaldo van de debiteuren- en crediteurenadministratie met het grootboek; 
3. Controleert binnenkomende herinneringen en aanmaningen op spoed en validiteit. Onderneemt tevens de juiste 

actie voor een eventuele betaling;  

4. Controleert maandelijks de aansluiting met diverse balansrekeningen op volledigheid en juistheid;  
5. Zoekt afwijkende zaken uit en legt deze voor aan de Directeur; 
6. Communiceert met externe accountant over boekingen en rapportages.  
 
Resultaat: Diverse controles volgens richtlijnen uitgevoerd en gesignaleerde afwijkingen en problemen 
opgelost. 
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Resultaatgebied 3: Contacten onderhouden / Informatie verstrekken 
1. Onderhoudt contacten met externe financiële partijen; 
2. Verstrekt informatie inzake debiteuren en crediteuren aan de Directeur; 
3. Beantwoordt (financiële) vragen van klanten, zowel schriftelijk als mondeling; 
4. Neemt bij onduidelijkheden contact op met betrokken personen en organisaties;  
5. Beantwoordt vragen van collega’s binnen het eigen vakgebied. 

 
Resultaat: Contacten ten behoeve van werkzaamheden juist onderhouden en correcte informatie verstrekt. 
 
Resultaatgebied 4: Gegevens invoeren informatie en documentatie archiveren  
1. Voert diverse gegevens in, in de daartoe bestemde systemen en controleert deze met de bron;  
2. Houdt informatie up-to-date, zoals adres gegevens van crediteuren; 
3. Legt (wijzigingen in) gegevens in geautomatiseerde systemen vast conform vastgestelde richtlijnen en 

procedures en controleert gegevens op een juiste verwerking; 
4. Beoordeelt waar documentatie en informatie moet worden opgeslagen;  
5. Archiveert stukken en digitale informatie; 
6. Zoekt stukken op, volgens eenvoudige ingangen of codes; 
7. Zorgt voor periodieke actualisatie van de bestanden.  
 
Resultaat: Binnengekomen informatie en documentatie (formulieren, brieven, internet aanvragen, mails) 
tijdig geregistreerd, geordend en gearchiveerd. Informatie en documentatie zijn toegankelijk.  
 
Resultaatgebied 5: Administratieve ondersteuning bieden  
1. Selecteert de inkomende (digitale) post naar prioriteit, zoekt eventueel dossiers / stukken op legt deze 

ter afhandeling voor aan de betreffende medewerker;  
2. Neemt inkomende telefoongesprekken aan en handelt deze gesprekken zoveel mogelijk zelfstandig af 

(informatie verstrekken) of verbindt door; 
3. Ontvangst gasten; 
4. Ondersteunend bij afhandeling inspectiestappen in het BCS en certificaten opmaak in WIOB en opsturen 

van o.a. origineel certificaten na betaling en overige post verwerken;  
5. Openstaande posten met de experts behandelen. 

 
Resultaat: Administratieve ondersteuning is op een tijdige en correcte wijze geboden. Post tijdig en correct 
verwerkt. Binnengekomen informatie en documentatie tijdig geregistreerd, geordend en gearchiveerd. 
Informatie en documentatie zijn toegankelijk. 

 

4. Kwalificaties 
1. Afgeronde MBO niveau 4 opleiding (bedrijfsadministratie); 
2. Dient te beschikken over minimaal vijf jaar aantoonbare praktische ervaring als werknemer op een 

administratieve/financiële afdeling; 
3. Kennis van beheer van financiële administratie en diploma SPD is een extra aanbeveling; 
4. De functie vereist zorgvuldigheid en analytische vermogen (aandacht hebben voor detail en de precieze 

afhandeling van zaken nastreven) vraagstukken door logisch redeneren, het opsporen van mogelijke 
oorzaken, het scheiden van hoofd- en bijzaken en het leggen van verbanden tussen gegevens); 

5. Beschikt over integriteit bij het omgaan met gegevens en vertrouwelijke informatie; 
6. Goede communicatieve eigenschappen met een service-verlenende instelling; 
7. Uitstekende kennis van de Nederlandse taal en grammatica; 
8. Kennis van het en ervaring met programma’s zoals Microsoft Office 365 en SharePoint. 

 

5. Ervaringseisen  
1. Administratief-technische kennis van de interne administratieve, procedurele en organisatorische 

voorschriften; 
2. Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de organisatie en de werkzaamheden van de directie.  
3. Vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en dossier. 
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   1. Algemeen: 
       
1.1  levert een bijdrage aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen alsmede het 

 opstellen en realiseren van de kwaliteitsplannen betreffende het inspectiesysteem 
 
   2. Samenstelling: 
 
2.1 Het MT bestaat in ieder geval  uit de Directeur, Kwaliteitsmanager en Hoofd afdeling Inspecties. 

Het MT is desgewenst uit te breiden.  
 
3. Benoeming: 

 
3.1 De Hoofd Afdeling Inspecties en de Kwaliteitsmanager worden op voorstel van de Directeur 

benoemd door het bestuur. De overige leden van het Management Team worden door de 
Directeur benoemd. 

 
   4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:  
 
4.1 Leden van het Management Team leveren de grootst mogelijke bijdrage aan de uitvoering van 

het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen alsmede het opstellen en realiseren van het NBKB  
inspectiesysteem. Zij zijn adviesplichtig ten aanzien van het NBKB inspectiesysteem. 

4.2 het Management Team vergadert minimaal éénmaal in de zes maanden, beoordeelt en evalueert 
de prestaties en resultaten met betrekking tot de doeltreffendheid van het inspectiesysteem en de 
doelstellingen. 

4.3 de leden van het Management Team zorgen binnen hun taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden voor de inhoud en het beheer van documenten mede in het kader van het 
vertrouwelijke karakter en het kader van de wet op de privacy. 
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1. Algemeen: 
 

1.1 
 
 

1.2.  
 
 
 

1.3. 

De inspecteur is binnen zijn aangegeven (in het BCS) competentie verantwoordelijk voor het 
zelfstandig en op de juiste wijze uitvoeren van inspecties aan binnenvaartschepen 
overeenkomstig het NBKB inspectiesysteem. Hij rapporteert aan de Afdeling Inspecties van de 
NBKB.   
De inspecteur oefent zijn werkzaamheden in het kader van de inspecties uitgevoerd onder de 
verantwoordelijkheid van de stichting NBKB in volledige onpartijdigheid en onafhankelijkheid uit.  
Hij verklaart dit door middel van de ondertekening van de erecodex en de 
samenwerkingsovereenkomst.  
De inspecteur draagt bij tot het instandhouden van de hoge kwaliteitsstandaard van de inspecties 
door het bevorderen van de vaktechnische kennis. Hij doet dit onder meer door deelname aan 
opleidingen en feedback dagen en waar nodig het verkrijgen van aanvullenden technische en 
wetgevende kennis.  

 
   2. Benoeming: 
 
2.1 De inspecteur wordt benoemd door het Bestuur op voorstel van  de Technische Commissie  (Zie 

procedure benoeming inspecteur). 
 
   3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:  
 
3.1 De inspecteur is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van inspecties en buitengewone 

inspecties aan boord van binnenvaartschepen op basis van alle gestelde criteria.  
3.2 De inspecteur is verantwoordelijk voor de verificatie en implementatie van het NBKB 

inspectiesysteem. 
3.3 De inspecteur is verantwoordelijk voor verificatie van uitvoering van reparaties ter verkrijging van 

het gewenste certificaat. 
3.4 De inspecteur is verantwoordelijk voor de juiste en volledige rapportage aan de Afdeling 

Inspecties van de NBKB 
3.5 De inspecteur draagt zorg voor tijdelijke opslag, archivering en geheimhouding van de 

inspectiedocumenten alsmede het z.s.m. versturen van deze documenten aan Afdeling 
Inspecties NBKB. 

3.6 De inspecteur is verantwoordelijk voor het op niveau houden/verbeteren van theoretische en 
praktische vakkennis en voorschriften. 

3.7 De inspecteur is verplicht de NBKB  “feedback”  dag(en) en Cursus(sen) en/ of Trainingen bij te 
wonen, tenzij prangende redenen de afwezigheid rechtvaardigen (rechtvaardiging schriftelijk 
indienen ; sanctiebeleid Technische Commissie).   

3.8 De inspecteur is verantwoordelijk voor het uit laten voeren van een  tweejaarlijkse monitoring  
gedurende de uitvoering van een inspectie waarbij de praktische en theoretische kennis en het 
naleven van de procedures op een praktijk gerichte wijze wordt getoetst. 

3.9 De inspecteur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van diktemeetapparatuur welke 
voorzien dient te zijn van een geldig controlecertificaat met een geldigheidsduur van maximaal 
twee jaar. 

3.10 De inspecteur is verantwoordelijk voor het informeren van NBKB bij beëindiging van zijn 
werkzaamheden als NBKB inspecteur en/of direct na indiensttreding bij een andere werkgever.  

3.11 De inspecteur is niet betrokken, bij binnenvaartschepen zoals vermeld op de scope van het NBKB 
(scheepstypen in de pakketten 1b, 2, 3 en 4 conform de SAP van de RvA) in de vorm van: 

• Ontwerp, fabricage, levering, installatie, aankoop, eigendom en/of partieel commercieel 
eigendom (Eigendom voor eigen gebruik is aantoonbaar toegestaan. Eigendom voor 
commerciële doeleinden is niet toegestaan), gebruik van het vaartuig en/of onderhoud van 
vaartuigen of onderdelen daarvan die geacht worden door hem te worden gekeurd, of 
waarmee contractuele afspraken en/of regelingen bestaan. 

• Relatie met de opdrachtgever, families, organisaties (denk aan werf, makelaar e.d.) en/of 
een hiermee verbonden partij, die mogelijk invloed kunnen uitoefenen op de resultaten 
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van uitgevoerde inspectiesen/of keuringen. 

• De aspirante inspecteur die een samenwerkingsovereenkomst aangaat, voert geen 
inspectie, keuring of monitoring werkzaamheden uit aan een ter inspectie en/of keuring 
aangeboden object, dat valt onder de scope van het NBKB, indien hij/zij in de afgelopen 2 
jaar betrokken is geweest m.b.t. tot bovenstaande activiteiten bij dat specifieke object.  

3.12       
 

 
3.13 

 

De inspecteur heeft een meldingsplicht m.b.t. item 3.11 aan het NBKB secretariaat . Afgezien 
daarvan houdt de inspecteur zich in de uitoefening van de NBKB-inspectiewerkzaamheden strikt 
aan de  erecodex en andere gedragsregels. 
De inspecteur dient een Verklaring Arbeids Relatie (VAR) op te vragen bij de   
belastingdienst indien de inspecteur zelfstandig ondernemer is.(zgn. eenmansbedrijf). 

3.14 De inspecteur houdt zich in de uitoefening van zijn werkzaamheden strikt aan de algemene      
veiligheidsvoorschriften van NBKB alsmede specifieke veiligheidsvoorschriften zoals 
voorgeschreven door de opdrachtgever en andere betrokken  bedrijven. 

 
 4.  Media: 
 

 4.1 voorlichting aan de pers of andere media is uitdrukkelijk voorbehouden aan de Directeur of het 
Bestuur. Toestemming kan eventueel verkregen worden na overleg  met de Directeur. 

 
 5.  Kwalificaties: 
 
 5.1 

 
  5.2. 

De inspecteur heeft scheepsbouw- of werktuigbouwkundige kennis op HBO- of op een 
vergelijkbaar niveau. 
De inspecteur verplicht zich alvorens benoemd te worden of de betreffende werkzaamheden uit 
te kunnen voeren tot het behalen van de benodigde competenties zoals vastgesteld door NBKB 
ter uitvoering van de diverse werkzaamheden door middel van interne en indien noodzakelijk 
externe opleidingen en trainingen. 

5.3 De inspecteur is in bezit van een recente verklaring omtrent “het gedrag”. 
5.4 De inspecteur heeft affiniteit met kwaliteitssystemen. 
5.4 De inspecteur beschikt over goede communicatieve eigenschappen. 
5.6 De inspecteur dient onpartijdig, integer en vrij van invloeden te zijn die zijn objectiviteit kunnen 

beïnvloeden . 
 
 6.  Ervaringseisen: 

 
 
 

  
6.1 

 

 
De inspecteur heeft minimaal één jaar aantoonbare ervaring m.b.t. het uitvoeren van inspectie van  
binnenvaartschepen. 
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   1. Algemeen: 
       
1.1 is verantwoordelijk voor het 2-jaarlijks toetsen van NBKB inspecteur(s) op de uitvoering van 

inspecties aan binnenvaartschepen overeenkomstig het NBKB inspectiesysteem en theoretische 
kennis van wet- en regelgeving. Rapporteert aan Hoofd Afdeling Inspecties van NBKB.   

 
   2. Benoeming: 
 
2.1 na advies van de Technische Commissie en goedkeuring door het bestuur wordt de NBKB 

monitor door de Directeur benoemd. (personeelsmanagement) 
 
   3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:  
 
3.1 is verantwoordelijk voor de  jaarlijkse verificatie van het inspectiesysteem betreffende NBKB 

inspecteur(s) op de uitvoering van inspecties en/of buitengewone inspecties aan boord van 
binnenvaartschepen;  

3.2 is verantwoordelijk voor de juiste en volledige rapportage aan het Hoofd Afdeling Inspecties van 
de NBKB; 

3.3 is onpartijdig, integer en vrij van invloeden die zijn objectiviteit kunnen beïnvloeden. 
3.4 is verantwoordelijk voor de verificatie van de theoretische vakkennis en wettelijke voorschriften 

van de NBKB inspecteur(s); 
3.5 heeft de verplichting de NBKB  “feed-back”  dag(en) bij te wonen, tenzij prangende redenen de 

afwezigheid rechtvaardigen. (schriftelijk indienen);  
3.6 adviseert Hoofd Afdeling Inspecties.  

 
 4.  Media: 
  

4.1 voorlichting aan de pers/andere media is uitdrukkelijk voorbehouden aan de Directeur of het 
Bestuur. Toestemming kan eventueel verkregen worden na overleg  met Directeur. 

 
 5.  Kwalificaties: 
  

5.1 heeft scheepsbouw- of werktuigbouwkundige kennis op HBO- of op een vergelijkbaar niveau; 
5.2 is in bezit van een recente verklaring omtrent “het gedrag”; 
5.3  heeft affiniteit met kwaliteitsborgingsystemen; 
5.4   heeft goede communicatieve eigenschappen; 
5.5   voert zelf minimaal 12 inspecties op jaarbasis uit of heeft op aantoonbare wijze voldoende 

inspecties van de binnenvaartschepen uitgevoerd;   
5.6   heeft geen commerciële relatie met auditee (NBKB inspecteur) en/of eigenaar van het te 

inspecteren schip. (onafhankelijkheid). 
 
6. Ervaringseisen: 

 

  6.1 heeft minimaal twaalf (12)  jaar aantoonbare ervaring m.b.t. het uitvoeren van inspecties van 
binnenvaartschepen; 

  6.2 heeft grondige kennis van relevante  wet- en regelgeving. 



 
     Nederlands 
Bureau Keuringen 
    Binnenvaart 
        NBKB 
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 Titel :  Kwaliteitshandboek   

      Item Tekening- schemakeurder: 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

1. Algemeen: 
 

    1.1 is verantwoordelijk voor het zelfstandig en op de juiste wijze uitvoeren van controle van 
tekeningen en schema's (elektrisch / hydraulisch) aan binnenvaartschepen overeenkomstig het 
NBKB inspectiesysteem. Rapporteert aan Afdeling Inspecties van de NBKB.   

 
   2. Benoeming: 
 
2.1 door het Bestuur op voorstel van de Hoofd Afdeling Inspecties  
 
   3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:  
 
3.1 Is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van controle van tekeningen en schema's (elektrisch 

/ hydraulisch) en eventuele gerelateerde inspecties en buitengewone inspecties aan boord van 
binnenvaartschepen op basis van gestelde criteria.  

3.2 Is verantwoordelijk voor verificatie en implementatie van het NBKB inspectiesysteem. 
3.3 Is verantwoordelijk voor verificatie van uitvoering door de hem aanbevolen aanpassingen. 
3.4 Is verantwoordelijk voor de juiste en volledige rapportage aan de Afdeling Inspecties van de 

NBKB 
3.5 draagt zorg voor tijdelijke opslag, archivering en geheimhouding van de inspectiedocumenten 

alsmede het z.s.m. versturen van deze documenten aan Afdeling Inspecties NBKB. 
3.6 Is verantwoordelijk voor het informeren van NBKB bij beëindiging van zijn werkzaamheden  als 

NBKB keurder en/of direct na indiensttreding bij een andere werkgever.  
3.7 Het is de NBKB expert niet toegestaan een NBKB keuring van tekeningen / schema's van geen 

enkel vaartuig uit te voeren indien hij de afgelopen 2 jaar betrokken is of is geweest bij: 
- Ontwerp. 
- Bouw. 
- Installatie. 
- Inkoop. 
- Gebruik.  
- Eigenaar of partieel eigenaar is. 
- Het vaartuig gebruikt.  
- Onderhoud pleegt aan delen van het vaartuig die geacht worden door hem gekeurd te 
worden. 
- Contractuele afspraken/regelingen heeft.   
Verder mag de keurder op geen enkele wijze bloedverwantschap noch een vriendschapsrelatie 
hebben met de eigenaar van het vaartuig. De NBKB keurder heeft een meldingsplicht m.b.t. item 
3.6 en 3.7 aan NBKB    

  
 4.  Media: 
 

 4.1 voorlichting aan de pers of andere media is uitdrukkelijk voorbehouden aan de Directeur of het 
bestuur.  

 
 5.  Kwalificaties: 
 

5.1 scheepsbouw- of werktuigbouwkundige kennis op HBO- of op een vergelijkbaar niveau. 
5.2 affiniteit met kwaliteitsborgingsystemen. 
5.3   goede communicatieve eigenschappen. 
5.4   onpartijdig, integer en vrij van invloeden die zijn objectiviteit kunnen beïnvloeden . 
 
 6.  Ervaringseisen: 

 
 6.1 

 

 
minimaal drie jaar aantoonbare ervaring m.b.t. maken/controleren van scheepstekeningen / 
elektrische en/of hydraulische schema's m.b.t. ontwerp en/ of bouw van binnenvaartschepen. 

  



 
     Nederlands 
Bureau Keuringen 
    Binnenvaart 
         NBKB 

         

NBKB/Handboek/MO.15 Technisch Medewerker Bedrijfsbureau Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden    

Hoofdstuk : MO.15  
Revisie  : 2 
Blad       : 1 van 2 
Datum  : 11-10-2019 

Status  : Goedgekeurd 

 Titel :  Kwaliteitshandboek   

      Item:  Manager Afdeling Inspectie: 
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

 

1. Algemeen (doel van de functie en plaats binnen de organisatie) 
Doel van de functie  
Het Manager Afdeling Inspectie ondersteunt de Hoofd Afdeling Inspectie in zijn werkzaamheden. Is 
verantwoordelijk voor de adequate planning, voorbereiding en informatiebeheer voor al het geheel 
uitvoer van werkzaamheden binnen het bedrijfsbureau, bewaakt de voortgang hiervan, met als doel het 
behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve doelen. Draagt bij aan beleidsvorming voor en resultaten 
van het bedrijfsbureau. 
 
Plaats binnen de organisatie 
1. Ontvangt leiding van de Hoofd Afdeling Inspectie;  
2. Neemt bij afwezigheid van de Hoofd Afdeling Inspectie toebedeelde taken en bevoegdheden over; 
3. Voorlichting aan de pers is uitdrukkelijk voorbehouden aan de Directeur of het Bestuur; 
4. Onderhoudt als ambassadeur van het bedrijf contacten met IT partners van de Stichting. 
5. Beslist over de hem/haar toebedeelde stappen van de inspectiedocumenten op basis van 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid en het naleven van overeenkomsten, voorschriften en 
procedures van het NBKB inspectiesysteem door medewerkers (in- en extern) en WIOB;  

 

2. Benoeming 
De Manager Afdeling Inspectie wordt benoemd door de Directeur. 
 

3. Resultaatgebieden (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) 
Resultaatgebied 1: Beleidsontwikkeling 
1. Signaleert in- en externe ontwikkelingen; ontwikkelingen binnen het team en ten aanzien van de 

ontwikkeling en afzet van producten en diensten; 
2. Signaleert problemen en knelpunten binnen het team en doet verbetervoorstellen aan de Hoofd 

Afdeling Inspectie  e/of directie en werkt mee dat problemen worden opgelost; 
3. Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen; 
4. Draagt bij aan beleidsvoorbereiding op het gebied van het bedrijfsvoering.  

 
Resultaat: Aantoonbare beleidsbijdrage dat inspeelt op in- en externe ontwikkelingen. 

 
Resultaatgebied 2: Contracten (RvA en ILT) 
1. Draagt mede de verantwoordelijkheid voor de beslissing tot  certificatie van een binnenvaartschip 

op basis van de ingediende documentatie en met inachtneming van de geldende wet-en 
regelgeving en aanwijzingen van bevoegde autoriteiten; 

2. Draagt door middel van steekproeven zorg voor het voldoen aan de eisen en voorwaarden van 
overeenkomsten en uitvoering van inspecties door NBKB inspecteurs worden nageleefd;  

3. Draagt zorg voor dat in geval van schending van eisen/voorschriften van NBKB in overleg met de 
Hoofd Afdeling Inspectie en Kwaliteitsmanager betreffende stappen / documenten buiten werking te 
stellen en de vereiste maatregelen te treffen;  

4. Neemt desgevraagd deel aan het MT-overleg, of aan overleg op initiatief van NBKB als 
vertegenwoordiger / vervanger van Hoofd Afdeling Inspectie. 

 
Resultaat: Werken conform contracten (afspraken) ILT, wet- en regelgeving en 17020:2012 is 
gewaarborgd. 
 
Resultaatgebied 3: Bedrijfsvoering (Informatiebeheer en -voorziening) 
1. Bewaakt de actualiteit van de dossiervorming en -planning en stelt op verzoek tussentijdse 

rapportages op (stuurinformatie) voor de Hoofd Afdeling Inspectie / Directeur; 
2. Ondersteunt Hoofd Afdeling Inspectie met werkvoorbereiding en uitvoering van lopende 

dossiervormingen door overleg en advies; 
3. Beheert de general mailbox (bijhouden/ beantwoorden &  doorsturen) van correspondenties;  
4. Is verantwoordelijk voor het beheer, de registratie van via BCS ingediende dossier documenten; 
5. Verzorgt de verwerking van (door de gehele afdeling en extern aangeleverde) informatie, conform 

voorschriften en in daartoe bestemde informatiesystemen; 



 
     Nederlands 
Bureau Keuringen 
    Binnenvaart 
         NBKB 
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      Item:  Manager Afdeling Inspectie: 
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

 
6. Signaleert knelpunten en mogelijkheden voor optimalisatie m.b.t. de tijdigheid, correctheid, 

volledigheid van aangeleverde gegevens en initieert in overleg met de Kwaliteitsmanager 
benodigde acties tot herstel of optimalisatie; 

7. Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen het team en voert 
deze na overleg met de Kwaliteitsmanager  en goedkeuring door de directie door en heeft een 
actieve inbreng bij het continue proces van kwaliteitsverbetering zowel voor het eigen team als 
organisatiebreed;  

8. Inventariseert, adviseert, onderhoudt en toetst op bruikbaarheid van gebruikte informatiesystemen 
voor dossiervorming (informatiesystemen zoals Helix learning, BCS, WIOB, SharePoint, Office, en 
in samenwerking met de management assistent en administratief medewerkers en eventueel 
externe derden teven inhoudelijk en operationeel NBKB wiki omgeving en Binnenvaartwet.eu;  

9. Verzorgt toegankelijkheid en gebruiksinstructies van gebruikte informatiesystemen voor gebruikers;  
10. IT vragen structureren en behandelen;  
11. Testen nieuwe systemen; 
12. IT storingen verhelpen/ databyte / Accept of Sienn inschakelen; 
13. Draagt zorg voor de automatisering en het systeembeheer van NBKB alsmede de visie van NBKB 

realiseren; 
14. Draagt zorg voor verbeteringsmaatregelen van ICT, communicatie en facilitaire werkprocessen; 
15. Beantwoord binnen de gebieden van zijn functie en kennis vragen van collega’s, inpsecteurs en 

klanten, mondeling, in e-mails en per telefoon; 
16. Heeft contacten met inspecteurs, de contacten zijn gericht op vastleggen en controle van 

procedures, informatie-uitwisseling en zijn van belang voor het realiseren van het eindproduct 
(dossiervorming). 

 
Resultaat: Het bedrijfsbureau is adequaat ondersteund bij de uitvoering van de dagelijkse 
werkzaamheden en optimaal aangestuurd. Bedrijfsbureaumedewerkers activiteiten voldoen aan het 
kwaliteitshandboek, afspraken, wet- en regelgeving en accrediteringsvereisten. Juistheid en tijdigheid 
van informatievoorziening. Optimaal functionerende bedrijfsvoering. Werkzaamheden worden efficiënt, 
effectief en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd. Betrokken zijn effectief vertegenwoordigd 
en contacten (incl. IT-partners) effectief onderhouden. 

 

4. Kwalificaties 
1. Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van binnenvaart en wet- en regelgeving; 
2. Denk- en werkniveau op HBO niveau of gelijkwaardig; 
3. Goede communicatieve eigenschappen; 
4. Kennis van het en ervaring met programma’s zoals Microsoft Office 365 en SharePoint. 

 

5. Ervaringseisen  
1. Dient te beschikken over aantoonbare ervaring op het gebied van binnenvaart en wet- en 

regelgeving en het beoordelen hiervan; 
2. Dient te beschikken over aantoonbare ervaring op het gebied van marktcommunicatie en het 

onderhouden van externe contacten; 
3. Kennis en ervaring op het gebied van IT/informatiesystemen is pré. 
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