
Kwaliteitskring regio : Venlo-Roermond-Venray 

In 2018 hebben binnen deze kwaliteitskring de volgende bijeenkomstenplaats gevonden: 

29-01-2018 
Tijdens deze bijeenkomst hebben we het eerste jaar van ons bestaan geëvalueerd. We hebben o.a. 
met elkaar besproken wat we verwachten van een kwaliteitskring en hoe we deze verwachtingen het 
komend jaar waar willen maken. Daarnaast hebben we besproken hoe wij omgaan met de 
aanmeldingen van nieuwe leden. Ook hebben we ook een aantal “huishoudelijke zaken” besproken 
met name de plek waar we bijelkaar komen en het tijdstip.  
Een en ander heeft geresulteerd in een aantal heldere en bruikbare afspraken. 
 
05-03-2018 
Deze bijeenkomst stonden de volgende onderwerpen centraal: 

1. recruit robot/ boolean search  
2. hoe blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? 

 
28-05-2018 
In deze bijeenkomst hebben we met elkaar geïnventariseerd welke opleidingen, trainingen, 
workshops  gevolgd zijn door leden van de kwaliteitskring. Hierdoor hebben wij een beter beeld 
gekregen van elkaars kennis en expertise.  
 
20-06-2018 
Onze eerste verdiepingsmiddag.  
We hebben de middag onder leiding van : drs. Inge Hindriks van Soulstainability ,besteed aan een 
intensieve kennismaking met het talentenspel. Vervolgens hebben wij de zomer ingeluid met een 
borrel en een zeer gezellig etentje. 
 
27-08-2018 
In deze bijeenkomst hebben wij door middel van diverse werkvormen kennisgemaakt met (een 
gedeelte van) het instrumentarium dat wij als adviseurs graag en vaak gebruiken.  
 
22-10-2018 
Het onderwerp van deze bijeenkomst was: deep democracy.  Na een inleiding over dit thema zijn wij 
zelf aan de slag gegaan met deep democracy. Door het zelf te ervaren hebben wij een goede indruk 
gekregen van deze methodiek. 
 
10-12-2018 
Afsluiting van ons tweede jaar als kwaliteitskring. Door middel van de methodiek: waarderend 
onderzoek hebben we teruggekeken naar afgelopen jaar en de verwachtingen voor komend jaar 
helder gemaakt. Vervolgens is de planning voor 2019 gemaakt. 
 
We kijken terug op een aantal inspirerende bijeenkomsten en zien weer uit naar onze ontmoetingen 
in 2019! 
 


