
Kwaliteitskring Venlo-Venray-Roermond 

 Deze kwaliteitskring bestaat uit 11 leden. 
 Afgelopen jaar hebben er 5 bijeenkomsten plaatsgevonden, waarvan 1 bijeenkomst een hele 

middag en avond besloeg 
 Het thema van 2020 was verrassing  

Algemeen 

Het thema van onze kwaliteitskring voor 2020 was verrassing…. Het thema had niet beter gekozen 
kunnen zijn. Het jaar 2020 was een grote verrassing! Wie had verwacht dat wij elkaar in 2020 slechts 
een keer “live” zouden treffen? Wie had verwacht dat wij in een bijeenkomst elkaar zouden voorzien 
van tips over break-outrooms, het geven van onlinetrainingen en online begeleidingsmethodieken? 
En zo waren er nog vele andere verrassingen!  

Gebleken is dat wij als kwaliteitskring goed met alle verrassingen hebben kunnen omgaan en we 
hebben een aantal mooie (online) bijeenkomsten georganiseerd. 

10-2-2020 

Aan de hand van 2 brainstormtechnieken (de Disney-techniek en de 365 methode)  hebben wij in 2 
groepen gebrainstormd over de invulling die wij aan de dag van de loopbaan willen geven. Deze 
ideeën zijn vervolgens geïnventariseerd en werden door een commissie verder uitgewerkt .  

11-5-2020 

Eerste online meeting! Vooral bijpraten en bespreken wat de impact is op ons werk en de 
opdrachten. Verrassend genoeg blijken alle adviseurs gelukkig (meer dan) voldoende opdrachten en 
werk te hebben. Iedereen is aan het experimenteren met online begeleiding en er worden 
waardevolle tips uitgewisseld. 

7-9-2020 

Op deze avond hebben 2 kringleden een presentatie gegeven over het thema stress en burn-out in 
loopbaancoaching. We hebben ingezoomd op het herkennen van stress en burn-outklachten. 
Daarnaast gesproken over methoden en technieken die ter voorkoming ingezet kunnen worden. 

12-10-2020  

Online presentatie en meeting met Tankstation voor Mensen. Tankstation voor Mensen is een 
organisatie die ervoor wil waken dat wij onszelf én de aarde langzaamaan uitputten.  Tankstation 
voor mensen faciliteert medewerkers én organisaties om de balans te herstellen en te vernieuwen.  
Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan hebben wij doorgenomen en we hebben 
enkele oefeningen gedaan, 

7-12-2020 

Deze bijeenkomst stond in het teken van het ontwikkeladvies. Vragen als: welke meting wordt er zoal 
ingezet, rapportage en inhoud van de trajecten zijn aan de orde geweest. 
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