
D.D: 3 januari 2021 

 

Jaarverslag van de kwaliteitscirkel Roosendaal. 

En toen werd het stil… 

Inleiding: 

Dit wordt een verslag anders, dan anders: zonder een inhoudelijk verslag over de  geplande data en 
onderwerpen, aan of afwezigheidsverantwoording etc. Wat hieronder volgt is slechts een kort 
verslag over het jaar 2020, toen alles stilviel.  

Het jaar 2020 was een raar jaar voor iedereen en dus ook voor de leden van de kwaliteitscirkel 
Roosendaal. 

 

Activiteiten: 

Op woensdag 15  januari kwamen we vol goede moed, voltallig en met een nieuwjaarspirit bij elkaar 
om onze ideeën en plannen voor het komende jaar te bespreken. We verwelkomend een nieuw lid, 
Nanda en maakten, zoals altijd plannen voor het 1e half jaar.  De samenstelling van de groep was in 
de loop van de tijd een beetje veranderd van voornamelijk mensen uit Brabant naar mensen uit 
Brabant en Dordrecht. Besloten werd de bijeenkomsten dan ook meer te spreiden, dus wisselend in 
Breda en Dordrecht. Daarnaast kwamen we altijd op woensdag bijeen, maar door de verandering in 
de samenstelling werd besloten dat ook dit verschoof naar de donderdag. 

Data activiteiten. 

De volgende data en onderwerpen werden vastgesteld: 

12 maart -Breda- Linked-in workshop door Elton Backx 

16 april -Dordrecht, onderwerp Loopbaankankers 

4 juni -Breda, Intervisie 

3 september Dordrecht, onderwerp wandelcoaching 

26 november -Dordrecht, Onderwerp Loopbaan en overgang 

10 december, Intervisie en etentje 

Maar toen….. 
Voor de eerste bijeenkomst een feit was, waren er turbulente ontwikkelingen ontstaan rondom 
Covid 19. We hadden te maken met een “intelligente lockdown” en onderling werd besproken wat 
hiermee te doen. Samenkomen was op zich mogelijk, maar er werd een dringend beroep gedaan op 
social distancing. Naarmate de datum dichterbij kwam werd de discussie intensiever. Een aantal 
mensen zag geen bezwaar om samen te komen, een aantal voelde zich hierin bezwaard. Uiteindelijk 
werd de bijeenkomst gecanceld en afgesproken deze te verschuiven naar de volgende datum. 
Echter…. de Covid19 ging steeds meer onze samenleving beheersen en de volgende bijeenkomst is 



nimmer gekomen. Op dit moment zitten we in een total Lockdown en is samenkomen al helemaal 
geen optie. De kring Roosendaal heeft nog wel een 4 tal digitale samenkomsten gehad, waarin 
vooral intervisie gepleegd werd over hoe doe jij je werk in de huidige situatie, hoe kun je dingen 
digitaal doen, wat niet, de subsidie Leren.nl etc. Gelukkig is de groep nog compleet en gezond en zijn 
we allen dit jaar doorgekomen.  

Op dit moment zitten we zoals bekend in een complete Lock-down. Wij maken vooralsnog geen 
planningsafspraken voor het jaar 2021. Wij willen eerst de ontwikkelingen afwachten en zijn allen 
vol goede hoop voor het jaar 2021 en kijken er naar uit om elkaar ‘in real’  te zien, voelen en 
spreken. 
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