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Jaarverslag 2018 Kwaliteitskring Zuid-Limburg  
  
  
De kwaliteitskring Zuid-Limburg gaat het achtste jaar in.  

  

We hebben per 1/1/2018 2 nieuwe leden toegelaten zodat we weer met 16 leden zijn.  

Onze leden zijn in 2018: Paula Aussems, Louk Bour, Sylvia Fey, Jolein Gijsen, Priscilla  

Hermans, Jerry Impelmans, Mart van Klooster, José Otten, Vico Smeets, Gaby Tuguntke, 

Els Verheijen, Marilou van der Vlis, Roland de Vries, Hanneke Wessels, Ieke Witteveen en 

Loes Wolfs.  

  

Onze locatie  

het Coachhuis, Boschstraat 45 in Maastricht.  

  

Taakverdeling  

Coördinator: José Otten  

Secretaris/penningmeester: Loes Wolfs  

  

Financiën  

We hebben het jaar 2018 afgesloten met een positief saldo. Voor meer informatie over de 

financiën kun je bij Loes Wolfs terecht.  

  

Bijeenkomsten  

  

9 januari 2018: Nieuwjaarsbijeenkomst  

Deze bijeenkomst heeft een geheel informeel karakter. Volgens de nieuwe “traditie”, die we 

2 jaar geleden hebben ingezet, zijn we met z’n allen wezen uit eten. Tevens hebben we het 

programma voor komend jaar aan onderwerpen bepaald. Het was een zeer gezellige en 

geslaagde avond.  

  

19 maart 2018: Thema kwetsbaarheid 

Dit is een open avond met de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen. Wat 

betekent kwetsbaarheid voor jou persoonlijk en als loopbaan professional. Aangetast 

kunnende worden is de definitie van kwetsbaarheid uit de “Dikke van Daalen”. Er zit vaak 

een link met eenzaamheid en veiligheid. Niet alle werkomgevingen/organisaties hebben een 

cultuur waarin kwetsbaarheid wordt toegestaan. Er ontstaat een levendige discussie waarin 

we ons allen kwetsbaar opstellen naar elkaar. Gelukkig is daar de veiligheid groot genoeg 

voor.  

 

24 mei 2018: Jobcoaching  

We hebben dit jaar 2 nieuwe leden in onze kring die job coach zijn. Zij gaan ons vandaag 

uitleggen wat hun vak inhoudt. We experimenten/oefenen in een casus met de rol van job 

coach om te ervaren wat de verantwoordelijkheden en taken zijn. Waar zitten de verschillen 

met de functie van loopbaancoach? En waar zit de overlap? Het gaat vaak over het 

optimaliseren van de werkplek en ook nog begeleiden op de werkplek zelf dus niet alleen 

naar werk toeleiden. En er is altijd afstand tot de arbeidsmarkt bij de doelgroep. Kortom heel 

anders dan de collegae loopbaancoaches gewend zijn. 

  

3 juli 2018: Nieuwe vormen van werving en selectie 

We krijgen een presentatie van dames van Richting Zuid die een traineeprogramma bieden 

aan gemiddeld 25 jongeren per jaar. Dit gebeurt om vernieuwing en verjonging bij de 

overheid in Limburg aan te brengen. Het is inmiddels het 5e jaar dat er gestart wordt en het  
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is een zeer succesvol traject. Vervolgens vertelt een deelneemster van dit traject haar eigen 

verhaal, haar ervaringen en bevindingen. Als laatste vertelt een andere dame over haar 

ervaringen bij haar sollicitatie bij Arvato waar zij als Top Talent is geselecteerd via de talent 

pitch. Rode draad is: wees jezelf en doe je best.   

10 september 2018: video-solliciteren  

Hoe gaan wij als loopbaanadviseurs om met de nieuwe trends in de wereld van werving en 

selectie. Trends zoals video-solliciteren en gaming etc. We maken ieder een filmpje van ons 

zelf en krijgen daarna tips en tops van elkaar. Een algemene tip: maak een autocue met de 

vragen en steekwoorden. Het was heel leuk om te doen en zeker heel leerzaam om dit zelf 

te ervaren.  

  

3 november 2018: studiedag  

Het thema vandaag is: Duurzame inzetbaarheid is meer dan een fruitmand bij de ingang.   

Aan de hand van een businesscase gaan we ’s ochtends in 2 groepen brainstormen over de 

mogelijkheden in aanpak. Daarna komen we samen met de hele groep om te genieten van 

een heerlijke lunch. In de middag hebben we een rondleiding door het geheel vernieuwde 

Maankwartier in Heerlen. Het was een boeiende en inspirerende dag.   

We sluiten af met het bespreken met elkaar of we weer ons commitment geven voor het 

komende jaar aan deze groep.  

  

Hiermee hebben we 2018 afgesloten en gaan we op naar een mooi nieuw 2019 samen!  

  

  

  

Loes Wolfs  


