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JAARVERSLAG KWALITEITSKRING regio Oss/Uden 2018 
 
 
 
Algemeen 
Wij zijn een professionele, verdiepende en ondernemende NOLOC Kring in de regio Oss-
Uden en zijn gestart in 2013. De kwaliteitskring Oss/Uden is een kwaliteitskring die in 2013 
is opgericht. Wij hebben in 2018 9 leden waarvan 6 als zelfstandig ondernemer werken en 3 
in loondienst. In 2018 neemt 1 lid afscheid ivm opzegging lidmaatschap NOLOC en 1 nieuw 
lid sluit zich aan.  
In 2018 zijn wij 6 keer bij elkaar gekomen. Tevens is er in september een inspiratie- 
verdiepingsdag georganiseerd en hebben enkele leden van onze Kring de 
Vitaliteitsweek/Meester in je werk-week van de As50-gemeenten locatie Oss gefaciliteerd 
met coachgesprekken en inspiratiesessies voor trainingen. 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 2018 hebben vormgegeven met ruimte voor persoonlijke 
ontwikkelvragen. Afgesloten met de traditionele eindejaarsborrel. 
Vanuit de theoretische bijeenkomsten hebben we elkaar geïnspireerd en onze kennis versterkt. 
 
Locatie 
Onze bijeenkomsten zijn wisselend bij onze leden thuis.  
 
De geplande bijeenkomsten: 
7 febr: Thema: Emotionele weerbaarheid. Naast presentatie vanuit literatuurstudie en 

werkvormen geoefend rond de vraag: Heeft de kennis van deze wetenschap dat 
je lichaam jouw antenne is voort gewaarwording van emoties invloed op jouw 
interventies in coaching? 

20 maart: Thema: Emotionele weerbaarheid, een slagje dieper. Vanuit de opbrengst van 
de bijeenkomst van februari adhv een casus dmv intervisie concreter handen en 
voeten geven. Feest van herkenning! 

 Ingezette intervisiemethode is die van de 4 elementen,. 
6 juni: We verwelkomen een nieuw lid.  

Thema: Mindfulness. Vanuit het theoretische kader geoefend.  We maakten een 
test om concreet te maken wat zowel jijzelf als je cliënt er mee kan. Mooie 
reset-bijeenkomst! 

27 aug: Intervisiebijeenkomst adhv casus inzet Reflecting Team Model – 
oplossingsgerichte intervisie werkvorm.  

7 sept: Inspiratie- en Verdiepingdag o.l.v Marjon te Riele. Onze kring is na 5 jaar, 
grote diversiteit en veel tussentijdse wisselingen, toe aan een verdieping en 
versterking door verkenning van mogelijkheden om zowel zelf als professional 
als  kring nog meer uit onszelf en elkaar te krijgen. Gezellige dag waarbij ont-
moeten centraal stond. Gewerkt met o.a. Reflaction en het Talentenspel. 
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17 okt: Thema: reflectie en verdieping: Wat is de opbrengst van 7 september en hoe 
zetten we dit in? Besproken adhv de popcornmethode. We gaan in 2019 kijken 
hoe we als powerpartners elkaar verder kunnen brengen. 

12-15 nov: Week van de Vitaliteit/Meester in je werkweek. Onze kring faciliteert As-50 
gemeenten dmv inspiratie-workshops en loopbaancoachgesprekken. 

12 dec: Thema: Persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ieder maakt zijn vraag 
concreet. Daarnaast vooruitblik 2019. 
We nemen afscheid van Richard sluiten af met een 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. Maar 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. 
 
 
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.  
Voor de inspiratie- en verdiepingsdag hebben de leden een eigen bijdrage gedaan. 
 
Tot slot 
Kring Oss-Uden kijkt met veel plezier en voldoening terug op het jaar 2018. 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 2019 oa: 

- Studiedag organiseren? 
- Certificering 
- Rouwproces 
- Muziek in loopbaancoaching 
- Loopbaancoaching tbv specifieke doelgroepen 

 
 
Berghem, 13 jan. 2019 


