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Jaarverslag 2019 Kwaliteitskring Zuid-Limburg  
  
  
De kwaliteitskring Zuid-Limburg gaat het negende jaar in.  
  
Ons ledenbestand is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar: 16 leden. Onze leden zijn in 
2019: Paula Aussems, Louk Bour, Sylvia Fey, Jolein Gijsen, Priscilla Hermans, Jerry 
Impelmans, Mart van Klooster, José Otten, Vico Smeets, Gaby Tuguntke, Els Verheijen, 
Marilou van der Vlis, Roland de Vries, Hanneke Wessels, Ieke Witteveen en Loes Wolfs.  
  
Onze locatie  
het Coachhuis, Boschstraat 45 in Maastricht.  
  
Taakverdeling  
Coördinator: José Otten  
Secretaris/penningmeester: Loes Wolfs  
  
Financiën  
We hebben het jaar 2019 afgesloten met een positief saldo. Voor meer informatie over de 
financiën kun je bij Loes Wolfs terecht.  
  
Bijeenkomsten  
  
15 januari 2019: Nieuwjaarsbijeenkomst  
Deze bijeenkomst heeft sinds een aantal jaren een geheel informeel karakter. Volgens de 
nieuwe “traditie” zijn we met z’n allen wezen uit eten. Tevens hebben we het programma 
voor komend jaar aan onderwerpen bepaald. Het was weer een zeer gezellige en 
geslaagde avond.  
  
18 maart 2019: vervolg studiedag 2018 
In vervolg op de studiedag van vorig jaar november gaan we weer in dezelfde 2 groepen uit 
elkaar naar aanleiding van het thema duurzame inzetbaarheid. Een groep bekijkt dit vanuit 
de invalshoek van de leidinggevenden en de andere vanuit de medewerkers. Conclusie: het 
begrip duurzame inzetbaarheid is heel breed, heel divers en er zijn nog niet zoveel bedrijven 
die hier constructief en consequent mee bezig zijn. 
 
16 mei 2019: Stichting Levensverloop  
We worden welkom geheten door een lid van onze kring die als jobcoach een stichting 
‘’levensverloop” heeft opgezet. Het doel is mensen samen te brengen die eenzaam zijn en 
hulp nodig hebben en aan de andere kant mensen te stimuleren hun competenties te 
optimaliseren naar een bepaalde baan. Met veel bewondering zien we in de rondleiding hoe 
hier met mensen samengewerkt wordt. Inspirerend voor velen van ons! 
  
1 juli 2019: Vragenlijsten, testen en/of assessments 
Voor deze kringavond is er een gezamenlijk overzicht gecreëerd van wat we zelf allemaal 
kennen en gebruiken van vragenlijsten, testen en/of assesments.  
De verschillende instrumenten worden toegelicht en met elkaar besproken en vergeleken. 
En er wordt een instrument op ons zelf ‘getest’. De conclusie is dat je per situatie, per vraag 
gaat beslissen welk instrument het beste past. 
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12 september 2019: rondetafelgesprek  
In deze avond hebben we een rondetafelgesprek gehouden waarbij iedereen kan vertellen 
waar hij/zij mee bezig is of wat hem/haar bezig houdt. We hebben het over werk maar ook 
over persoonlijke zaken gehad. En zo ontdek je dat er collega’s zijn die in heel intensieve 
processen zitten, waar je normaal gesproken niets of weinig van mee krijgt. Heel waardevol 
om zo ook eens met elkaar contact te hebben.  
  
2 november 2019: studiedag  
Onze studiedag hebben we besteed aan spellen waaronder het drijfverenspel en het 
serendipiteitsspel: de ongezochte vondst. Deze dag bracht inderdaad nieuwe inzichten in 
verborgen talenten en drijfveren voor eenieder, bewustzijn, inspiratie en vooral ook 
verbinding met de collega’s onderling. Zeer geslaagd dus. Na afloop maakten we een foto 
omdat een 3-tal deelnemers van de kring hun lidmaatschap hebben opgezegd. Volgend jaar 
gaan we weer verder met een aantal nieuwe leden.  
  
Hiermee hebben we 2019 afgesloten en gaan we op naar een mooi nieuw 2020 samen!  
  
  
  
Loes Wolfs 
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