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JAARVERSLAG KWALITEITSKRING regio Oss/Uden 2019  
 
 
 
Algemeen 

Wij zijn een professionele, verdiepende en ondernemende NOLOC KwaliteitsKring in de regio Oss-
Uden en zijn gestart in 2013. 
De samenstelling van onze 9 leden is divers onder andere: in loondienst en zelfstandig; 
kandidaatleden en ervaren professionals; coaches met focus vanuit HRM en coaches met focus 
begeleiding 2e spoor/VWNW; CMI en NOLOC; teams/organisaties en 1:1 begeleiding. In 2019 
hebben we afscheid genomen van 1 lid ivm een andere focus en opzegging lidmaatschap NOLOC en 
we hebben een nieuw lid verwelkomd.  
In 2019 zijn wij 6 keer bij elkaar gekomen. Wij hebben 4 bijeenkomsten besteed aan inhoudelijke 
thema’s, steeds voorbereid door 2 eigen leden, 1 aan intervisie en 1 avond waarbij we het plan 
voor 2020 hebben vormgegeven met ruimte voor persoonlijke ontwikkelvragen. Afgesloten met de 
traditionele kerstborrel. 

Vanuit de theoretische bijeenkomsten hebben we elkaar geïnspireerd en onze kennis versterkt. 
 
Locatie 
Onze bijeenkomsten zijn wisselend bij onze leden thuis.  
 
De geplande Thema -en intervisiebijeenkomsten: 
6 februari: Veranderingen in de arbeidsmarkt en de betekenis daarvan voor jouw rol. 

Mooi om te zien dat hoewel allen loopbaanprofessional ieders rol in de praktijk in 
organisaties, coachvragen en opdrachten sterk wisselt. Wat kunnen we veel van 
elkaar leren! 

26 maart: Van Werken naar Verwerken Caroline Verhoeven en GerdienArts-van der Zandt 
(externen) verzorgen een interactieve workshop. Aan de hand van de 
Verliesdriehoek nemen ze ons mee. We komen samen tot tips voor HR.  

22 mei: Intervisie bijeenkomst adhv casus verdieping en reflectie  
4 sept: Deep Democracy – Interactieve bijeenkomst rondom dit thema voorbereid door 2 

leden. We herkennen allemaal ook heel dichtbij dat mensen zich niet houden aan 
de afgesproken besluiten en tornen aan de afspraken. We spreken af om ook 
binnen onze eigen Kring meer stil te staan of iedereen zich wel gehoord voelt en 
wat ieder nodig heeft om in het genomen besluit mee te gaan. Hoe willen we 
samenwerken met elkaar? We nemen dit ook mee in onze afspraken over het 
jaarplan 2020.  

24 okt: Intervisie bijeenkomst adhv casus verdieping en reflectie 
17 dec: Wie zijn wij als kwaliteitskring. Interactieve bijeenkomst gebrainstormd via de 

dive-in methode over werkwijze-eigen inbreng-commitment. Alles input voor het 
jaarplan 2020. Afsluiting met traditionele eindejaarsborrel.  

 
De bijeenkomsten staan voornamelijk in het teken van het onderwerp dat door één of twee 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 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 2019. 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 2020 oa: 

- Zingeving invulling jaarthema NOLOC 
- Mantelzorg – grenzen stellen 
- Strategische PersoneelsPlanning vs Duurzame inzetbaarheid 
- Certificering 

 
 
Berghem, 31 dec 2020 
 


