Dinsdag 15 januari – Nieuwjaarsreceptie & Programma Q kring 2019*)

Donderdag 20 juni –De Business Improvement Manager ( BIM)

De sportieve en informele start van het nieuwe jaar. Gezien het succes van de 2018
Nieuwjaarsbijeenkomst gaan we weer bowlen.
Het bestuur presenteert het jaar programma 2019.
Organisatie Q Kring: Rob Veterman
Locatie: De Ruggestee Loenen

De regionale kwaliteitskringen organiseren in samenwerking met het Nederlands Netwerk voor
Kwaliteitsmanagement (NNK) in 2019 voor de achtste keer het Business Improvement Event. De
Kwaliteitskringen willen talentvolle Business Improvement Managers stimuleren om baanbrekende
oplossingen te bedenken voor slimmere, efficiëntere bedrijfsprocessen. Zij reiken daarom jaarlijks
de Business Improvement Award uit aan de kwaliteitsmanager die (het denken over) de kwaliteit in
zijn of haar organisatie ingrijpend verandert en verbetert. Business Improvement wordt breed
gezien. Het kan gaan over veranderingsprojecten op strategische niveau, maar ook over
verbeterprojecten op operationeel niveau. Een project hoeft niet uitsluitend te gaan over kwaliteit,
ook thema’s als milieu en veiligheid horen tot de mogelijkheden. Kwaliteit kan betrekking hebben op
producten, diensten, processen, organisaties, ketens en netwerken van organisaties.
Organisatie Q Kring: Bas Logister
Locatie: Amersfoort

Woensdag 13 februari – Story Telling/ Overtuigend presenteren!
Wanneer was de laatste keer dat je toehoorders op het puntje van hun stoel luisterden naar je
presentatie? Hoe zorg je ervoor dat je mensen overtuigend boeit en bindt? Door alleen rationeel
resultaten te bespreken is dat lastig. Maar door een verhaal te vertellen spreek je mensen, ook op
emotioneel vlak, aan. De cultuur van een organisatie wordt namelijk niet alleen bepaald door regels
en afspraken maar ook door ervaringen en verhalen van mensen. Story Telling is een vorm van
communiceren die we van nature beheersen. Een krachtig hulpmiddel om als milieucoördinator,
kwaliteitsmanager, risicomanager of veiligheidskundIge mensen te inspireren en kennis te delen.
Tijdens deze bijeenkomst leren we hoe we met drie ingrediënten (hoofdpersoon, incident en
conflict) ons eigen verhaal kunnen vertellen…
Organisatie QKring Dorette Koster/ Hans van Wijnen
Locatie: Tiel

Dinsdag 24 september – Evenement*)
Samen met een aantal regionale kwaliteitskringen organiseren wij dit evenement. Graag nodigen wij
dan ook andere Gelderse bedrijven uit.
Wij zijn nog druk bezig met de voorbereiding. Het belooft heel interessant te worden!
Organisatie Q Kring: Bas Logister
Locatie: Awarehouse van Interface , Scherpenzeel

Donderdag 14 maart- Veiligheid & 6 S in de productiepraktijk
Gastheer Peter Boomsma presenteert het ontwikkelde en inmiddels bewezen Veiligheidsbeleid van
Amcor. Ook de uitvoering van dat Veiligheidsbeleid bij een industriebedrijf als Amcor is, komt
uitgebreid aan de orde. Wij krijgen de kans om een 6 S ronde te lopen en evenzo de mogelijkheid
met onze ervaring en kijk een extra input een extra aanvulling te zijn voor Amcor’s veiligheidsbeleid.
Gastheer: Peter Boomsma
Organisatie Q kring: Rob Veterman
Locatie: Amcor Zutphen

Woensdag 9 oktober – ALV & MVO

Dinsdag 16 april - Quick&Easy / Daily Scrum/Data Analytics/Engagement en
Harada*)

Donderdag 7 november - Organisch Organiseren

Wij houden onze jaarlijkse ledenvergadering met de verenigingsbegroting en de plannen voor weer
het volgende jaar. Kaak geeft ons een inzicht in hoe zij omgaan en aankijken met MVO. Dit willen
we spiegelen met de resultaten van de ledenenquête die is uitgezet.
Gastheer/vrouw
Organisatie Q Kring: Roger Meeuwissen
Locatie: Kaak Terborg

Q-Consult Progress Partners introduceert en inspireert ons in 2-3 parallel sessies in actuele Q
onderwerpen.
Als opvolging een interactieve rondleiding bij Volker Wessels , waarbij wij met tips de opgedane
inspiratie en kennis kunnen demonstreren.
Gastheer: Remko Tieman namens Q consult
Organisatie Q Kring: Roger Meeuwissen
Locatie: Volker Wessels Bouw Nijverdal

In een snel veranderende wereld zullen organisaties zich ook sneller aan moeten passen aan een
nieuwe omgeving. Dat vraagt om wendbaarheid en nieuwe manieren van werken. Maar hoe ziet dat
er dan uit? Wat gebeurt er in een organisatie als je het organigram overboord zet? Ontstaat er een
nieuwe dynamische organisatievorm? En hoe ziet deze vorm er dan uit?
In deze bijeenkomst gaan we onderzoeken hoe de organisatie van de toekomst eruit ziet en hoe de
rol van de KAM coördinator, risicomanager etc. daarin is.
Organisatie Q Kring: Dorette Koster
Locatie: Tiel

Woensdag 22 mei – Echte verandering en zuiver communiceren

Dinsdag 10 december – Slimme ARBO compliance

In deze workshop van een dag leer je hoe je collectief van binnenuit echte verandering
bewerkstelligt. Door gebruik te maken van hoe gedrag van nature verandert: gedrag dat voorkomt
uit hoe wij onbewust de werkelijkheid zien.
De methode Veranderen 3.0 richt zich op het bedrijf als adaptief systeem en het ontwikkelen van
nieuw gedrag. Door te leren (on)bewuste percepties te onderzoeken en met elkaar te verbinden en
congruentie in het bedrijf te brengen.
Clean Language is daarbij een krachtige tool om zuiver te communiceren zonder aannames en
interpretaties. Weten wat er écht speelt bij klant, leverancier en collega’s is het aanknopingspunt om
De Gewenste Uitkomst waar te maken.
Organisatie Q kring Desiree ter Brake
Locatie: Arnhem

Hoe hou je als bedrijf een actueel inzicht in de arbeidsrisico’s. Hoe volg je op een slimme manier de
wetgeving? En hoe maak je dat ook nog eens aantoonbaar? Is het eens per vier of vijf jaar laten
uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie daarvoor wel de beste manier? En moet je dat
eigenlijk allemaal zelf doen, of kunnen anderen in je bedrijf je daarbij helpen? Over deze en andere
vragen zal Rob Snippe in discussie gaan en zijn visie geven. Hoe zou hij het doen, en hoe doen
andere bedrijven dat? Bijvoorbeeld Scania Production, waar Rob als (zelfstandig) arbeidshygiënist
en hoger veiligheidskundIge onderdeel uitmaakt van de interne arbodienst.
Gastheer: Rob Snippe
Organisatie Q kring: Hans van Wijnen
Locatie: Volgt

*) Bij deze bijeenkomst is een Maaltijd/diner gepland, zie ook de uitnodiging !

