NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020
Ons nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Als bestuur zijn wij bezig om het programma voor de
2e helft van dit jaar in te vullen.
Steven Bremer van Tauw is nu ook bestuurslid. Tijdens de komende ALV komt het bestuur ook aan
de orde.
Progamma
 27 oktober
- Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (georganiseerd door Saxion) & ALV
 18 november - Big Data: Wat kan ik leren van een data scientist?
 10 december - QHSE Business partner, workshop georganiseerd door www.bats.nl
Met het Landelijk Overleg Kwaliteitskringen (LOK) is afgesproken om het QESSH evenement te
verplaatsen naar 30 september 2021
Artikelen
De laatste artikelen op onze website
 hoe gaat Asito in de schoonmaakbranch omgaat met de werkzaamheden in de corona tijd
met Joost Brinkhuis
 verandering van kwaliteitsmanager in businesspartner, Monique Stolk is spreker op het 2e
QESSH event
 en… Olifantenpaadjes in de PDCA cirkel, een interview met Dorette Koster – van Waterschap
Rivierenland in Tiel
Dorette gaat het volgende interview doen met Joris Feldberg van Moba.
Webmeetings
Corona heeft ons (zaken)leven flink op de kop gezet en de flexibiliteit van mensen wordt/werd flink
op de proef wordt gesteld. Het is mooi om te zien dat er afgelopen tijd al snel oplossingen werden
bedacht voor onder andere digitale bijeenkomsten. Zo ook bij de Qkring Gelderland. In mei was er
een web meeting over de gevolgen van Corona. Het aantal deelnemers was beperkt, maar het
gesprek over de gevolgen en de lessons learned was zeker interessant. In juli organiseerde Eelke
Deinert het Webinar Auping innovatie tijdens Corona. Ook hier was de digitale opkomst helaas wat
minder dan verwacht.
De beperkte deelname aan web meetings was reden om op 1 juli – uiteraard via een digitale
bijeenkomst - na te denken over nut en noodzaak van web meetings. Samen met afvaardiging van
kwaliteitskringen Zwolle en Twente zijn de voors en tegens onder de loep genomen. Haast iedereen
was het er wel over eens dat live meetings nog steeds de voorkeur hebben, maar web meetings
zeker ook voordelen hebben. Het verzorgen van een web meeting kan echter lastig zijn als je dit niet
gewend bent om te doen. En naast een relevant en actueel onderwerp, lijkt de mate van
interactiviteit van de web meeting belangrijk te zijn voor de uiteindelijke beleving.
Voor de leden die het volgen van een web meeting interessant vinden een afsluitende vraag: over
welk actueel onderwerp zou jij graag geïnformeerd willen worden? Laat het ons weten, dan kunnen
we dit meenemen bij het samenstellen van een alternatief programma 2020-2021.
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