
 
JAARVERSLAG 2018 KWALITEITSKRING ZUID-LIMBURG 2 
 
In-/aanleiding 
De Kwaliteitskring Zuid-Limburg 2 is op 2 april 2015 opgericht.  
Tijdens deze oprichtingsvergadering en later in 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn de volgende uit- en afspraken gedaan en 
gemaakt: 
 
Bestaansredenen: 

• netwerkcontacten 

• delen van kennis, methoden/technieken, inzichten, visies, ontwikkelingen, achtergronden 

• geven/ontvangen van tips 
 
De organisatie: 

• 6 bijeenkomsten per jaar 

• 1ste donderdag van de oneven maanden 

• informeel moment aan het begin van het nieuwe jaar 

• van 19.00 tot 21.30 uur 

• ontmoetingsplek roulerend 

• bijeenkomsten serieuze zaak; commitment van alle leden 

• inhoudelijk deel bijeenkomst plannen/programmeren 

• iedere bijeenkomst wordt door 1 of meerdere leden voorbereid 

• bijeenkomsten bij voorkeur (inter-)actief; leren door te doen, door te ervaren 

• ook mogelijk om externen uit te nodigen rondom thema's 

• ruimte voor nadere onderlinge kennismaking 

• communiceren via LinkedIn groep  

• selecteren en toelaten van nieuwe leden 1 keer per jaar tijdens de bijeenkomst van januari  

• Frans ook in 2018 coördinator van de kring 

• 2 weken voor de bijeenkomst ontvangen de leden een uitnodiging met het programma en het werkadres. 

• ten behoeve van de interne communicatie heeft de kring een groep aangemaakt in LinkedIn (NOLOC Kwaliteitskring 
Zuid Limburg). 

• in 2018 is een Whatsapp groep aangemaakt, bedoeld om op een vlotte manier nieuwtjes met elkaar uit te wisselen. 
 
De leden 
In het jaar van de oprichting 2015 bestond de kring uit een stevige kern van 13 personen. In de loop van 2016, 2017 en 2018 
is daar een aantal leden bijgekomen en is een aantal leden afgevallen om uiteenlopende redenen. In 2018 bestond de kring 
uit 15 leden.  
In onderstaande tabel zijn de namen opgenomen van de leden van de kring en hun deelname aan de kringbijeenkomsten in 
2018:  
 

 NAAM Data 2018 

18-1 1-3 17-5 5-7 6-9 1-11 Aanw. 

1.  Coumans, Thea + + + / + + 5 

2.  Delen, Lusanne + \ + / + + 4 

3.  Dolmans, Nicole + \ \ / \ + 2 

4.  Groen, Cis + + + / + + 5 

5.  Kemps, Frans \ \ + / + + 3 

6.  Kuijpers, Karina + + \ / \ \ 2 

7.  Loozen, Ton + + \ / \ \ 2 

8.  Meerts, Harry + + + / + \ 4 

9.  Meijers, Petra \ + \ / \ + 2 

10.  Sliepen, Truus + + + / + \ 4 

11.  Teunis, Olga + + + / + + 5 

12.  Van Roy, Lisette + + + / \ + 4 

13.  Van Schijndel, Bas + + + / + + 5 

14.  Verreussel, Jack \ + + / \ \ 2 

15.  Wijnands, Monique + + + / \ + 4 

  12 12 11 0 8 10  

Toelichting: 
+ = Aanwezig 
\ = Afwezig 
- = Geen lid 

 
  



 
 
 
In 2018 is voor het eerst sinds de oprichting van onze kring de bijeenkomst niet doorgegaan vanwege het grote aantal 
afmeldingen, te weten op 7 juli.  
Onze kring is heel divers en veelkleurig samengesteld en is representatief voor de gemêleerde samenstelling van de leden 
van de NOLOC. Werkend in uiteenlopende omstandigheden (loondienst, gedetacheerd, ZZP-er, combinatie, parttime, 
fulltime, combinatie loopbaanadvies met andere specialiteiten, zoals performance-, team- en managementcoaching), met 
uiteenlopende achtergronden (basis in de werk- en studiekeuze, als zij-instromer, als starter of met jarenlange werkervaring), 
uiteenlopende doelgroepen (hoogopgeleiden, 2de spoor, studenten en leerlingen, ambtenaren, oudere werknemers, 
startups, managers, UWV-ers, bijstandgerechtigden, etc.) bedienen. 
Een prachtige voedingsbodem voor leren en delen! Zo is dat wederom geconstateerd tijdens de evaluaties van de 6 
bijeenkomsten die in 2018 hebben plaatsgevonden. 

Aan het einde van 2018 hebben Carina Kuijpers en Monique Wijnants besloten, om persoonlijke redenen de groep te 
verlaten. 

De bijeenkomsten in 2018 
De bijeenkomsten in 2018 zijn volgens het hiervoor weergegeven plan verlopen. Naast de inhoudelijke thema’s is ook nog 
aandacht geschonken aan het versterken van de onderlinge band. De aanpak was persoonlijk, interactief en learning by doing, 
waarbij naast plenaire oefeningen ook oefeningen in 2-tallen werden gedaan. 
De deelnemers waren onverdeeld enthousiast, zowel over de thema’s als over de aanpak door de programmaleiders. Al na 
de eerste bijeenkomst in 2015 was er een opkomend ‘wij’-gevoel, dat in de loop van 2018 alleen maar sterker is geworden.  
 

DATA ‘WERKPLAATS’ THEMA ‘EIGENAAR’ 

18 januari Lusanne Delen 
Margraten 

 

Viering nieuwjaar, 
terug- en vooruitblik 2017-2018 

AVG, de nieuwe Europese 
privacywetgeving en haar gevolgen 

voor onze werkpraktijk 
 

Lusanne Delen en de andere 
kringleden 

Frans Kemps + derden 

1 maart C-Mills Heerlen 
 
 

AVG, deel 2 
Planning 2018 

Olga Teunis 
Nicole Dolmans 

17  mei Profiel ASL BV 
Sittard 

“Testgebruik in de 
levensloopbegeleiding 1” 

Loopbaantesten in de 
loopbaancoachingspraktijk 

 

Harry Meerts 
Jack Verreussel 

5 juli Geannuleerd 
 

Geannuleerd 
 

Geannuleerd 

6 september Profcare BV 
Arbozorg 

 

Intervisie praktisch, dynamisch en 
interactief beoefenen 

Truus Sliepen 
Cis Groen 

1 november KEMPS WERKT  
Valkenburg 

 
 

“Testgebruik in de 
loopbaancoachingspraktijk 2” 

De Persoonlijke Stijlwijzer 
(tegenwoordig bekend als DISC of 

Inside)  
 

Frans Kemps 
 

 
Planning 2019 
Op 17 januari 2018 komen wij weer bij elkaar. Deze bijeenkomst staat in het teken van de verdieping van de onderlinge 
kennismaking, een korte terugblik op 2019, de planning en programmering in 2019 (wat, waarom, wanneer, waar, wie, hoe?) 
en de oefening ‘Waardenwinkel’, een onderzoek naar de levenswaarden van cliënten.  
 
De bijeenkomst vindt plaats op de woon- en werkplek van Nicole Dolmans in Eckelrade. 
 
Tot zover 2018! 
 
Hartelijke groet, 
Frans Kemps 
Kwaliteitskringcoördinator in 2018 


