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JAARVERSLAG KWALITEITSKRING regio Oss/Uden 2021  
 
 
 
Algemeen 
Wij zijn een professionele, verdiepende en ondernemende NOLOC Kring in de regio Oss-
Uden en zijn gestart in 2013. Wij hebben in 2021 9 leden waarvan 6 als zelfstandig 
ondernemer werken en 4 in loondienst. In 2021 neemt 1 lid afscheid ivm opzegging 
lidmaatschap NOLOC en 1 nieuw kandidaatlid sluit zich aan.  
In 2021 zijn wij 7 keer bij elkaar gekomen.  
Wij hebben 5 bijeenkomsten besteed aan inhoudelijke thema’s, steeds voorbereid door 2 of 3 
eigen leden,  1 aan intervisie en 1 avond waarbij we het plan voor 2021 hebben vormgegeven 
met ruimte voor persoonlijke ontwikkelvragen.  
Vanuit de theoretische bijeenkomsten hebben we elkaar geïnspireerd en onze kennis versterkt. 
 
 
Locatie 
Onze bijeenkomsten zijn wisselend bij onze leden thuis indien de bijeenkomst fysiek kan. 
Inmiddels schakelen we makkelijk over naar een onlinebijeenkomst; de ene keer volledig, de 
andere keer vergaderen we in hybride vorm. Unaniem zijn we van mening dat fysiek 
vergaderen onze voorkeur heeft. Online betekent efficiënter vergaderden maar we missen 
danwel het gezellige netwerken.  
 
 
De bijeenkomsten: 
22 febr: Identiteit van de loopbaanprofessional; wie zijn wij – wie zijn wij als lid van 

onze kwaliteitskring, commitment en jaarprogramma 2021 
1 april: Thema: Transactionele Analyse  
26 mei: Thema: Strategische PersoneelsPlanning 
28 juni: Inclusiviteit & Diversiteit. 
6 sept: Intervisiebijeenkomst adhv casus inzet Bernhoven-methode.  
5 okt: Thema: Duurzame inzetbaarheid – mooie interventie was de voorbereiding 

waarbij iedereen een filmpje op moest nemen wat hij/zij onder dit thema 
verstaat en daarnaast te reflecteren op het onderwerp. 

9 dec. Thema: Het juiste gesprek. 
 Daarnaast delen we ervaringen en tips over het online coachen en sluiten af 

met de traditionele sinte-kerstborrel. 
De bijeenkomsten staan voornamelijk in het teken van het onderwerp dat door leden is 
voorbereid. Daarnaast is er ruimte voor casusbespreking en maken we een rondje langs de 
velden. Dit rondje gebruiken we om kort mee te krijgen wat er bij iedereen speelt, welke 
wetenswaardigheden er te delen zijn. Maar zeker ook minstens net zo belangrijk om te pijlen 
of we nog op koers zijn. 
Tussen de bijeenkomsten in hebben de leden onderling contact en weet men elkaar te vinden 
om te sparren of bijvoorbeeld ivm vervanging. 
De leden zijn verbonden via een Dropbox en een groepsapp. 
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Financiën 
Zolang het mogelijk is om de bijeenkomsten bij één van de leden thuis te doen is het niet 
nodig een persoonlijke bijdrage van onze deelnemers te vragen.  
 
Tot slot 
Kring Oss-Uden kijkt met veel plezier en voldoening terug op het jaar 2021. We hebben een 
hechte groep. De sfeer is prima en de inbreng van de leden is uitstekend. Na iedere 
bijeenkomst gaan we met een goed gevoel en geïnspireerd naar huis. 
Plannen 2022 oa: 

- APK duurzame inzetbaarheid 
- Rapportages & ontwikkeladviesgesprekken 
- Re-certificering en inrichten verplichte intervisie 
- Studiedag organiseren 
- Familie opstellingen 
- Mindfulness 

 
 
 


