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Lid worden?

Nieuwjaarsbijeenkomst met World Café door Han Rakels

Kom gratis naar twee KKZ - bijeenkomsten (m.u.v.
MVO - 26 april) en beslis dan over het lidmaatschap!
In 2012 betaalt een bedrijfslid € 125, - per jaar.

Kwaliteitscafé, workshop ‘Verbeteren met Interne Audits’

Aanmelden is heel eenvoudig:
‘De kracht van het nieuwe werken’ m.m.v. Tempo-Team

Ga naar www.kwaliteitskringzeeland.nl

‘Duurzaam bouwen aan de lerende organisatie’
i.s.m. Small Services Boulevard

Kwaliteitskring Zeeland

Bedrijfsbezoek aan Zeeland Seaports
met rondvaart in de Kanaalzone

mevr. A. van de Ree, secretaris
Postbus 60, 4450 AB HEINKENSZAND

Werken
aan MVO;
denken in
kwaliteit

Jaarprogramma 2012

Wat deed KKZ in 2011?

T 0113 56 16 65
E-mail: info@kwaliteitskringzeeland.nl
www.kwaliteitskringzeeland.nl
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Wat is Kwaliteitskring Zeeland?
De Zeeuwse Kwaliteitskring bestaat uit ca. 100 aangesloten Zeeuwse bedrijven en organisaties, die geïnteresseerd
zijn in het thema Kwaliteit. Oorspronkelijk was de Kring gericht op het kennen en uitdragen van modellen als ISO
en HACCP. De afgelopen 10 jaar is kwaliteit meer en meer een integraal onderdeel geworden van het totale
management. Het heeft zich verbreed naar de gedragskant vooral in leidinggeven en HRM. KKZ richt zich,
anno 2012, naast de kwaliteitsfunctionaris, bewust op het management en middenkader.

Hoe doen we dit?
> Presentaties over nieuwe ontwikkelingen in management en kwaliteit
> Bedrijfsbezoeken, die uw horizon verbreden
> Workshops en werkgroepen, waarin kennis en kunde wordt uitgewisseld
> Netwerken en samenwerking met andere organisaties

Programma 2012 ‘Werken aan MVO; denken in kwaliteit’
Jaarlijks organiseert Kwaliteitskring Zeeland diverse bijeenkomsten met de nadruk op actuele thema’s.
Het programma verschijnt in de vorm van een kaart en wordt verspreid onder de leden en geïnteresseerden
van onze Kring.

15 februari 2012

30 mei 2012
Kwaliteitscafé ‘Wat als de bedrijfscultuur tegenzit?’ Workshop met Arie Quik
Een (kwaliteits) manager voelt zich vaak een roepende in de woestijn. U heeft helder voor ogen hoe een bepaalde aanpak
snel en effectief resultaat zal boeken, maar de organisatie komt niet in beweging. Het heet dan dat de “cultuur” er (nog) niet
rijp voor is. Op deze manier lopen goede plannen hopeloos vast in de stroperigheid van die cultuur. Arie Quik biedt geen hapklare oplossing, maar als u daar samen eens een avond aanwerkt, wordt iedereen een beetje wijzer en leert u de cultuuraspecten eerder herkennen. Deze workshop biedt wellicht de handvatten om die aspecten in de juiste richting om te buigen.
Arie Quik is actief als managementadviseur via zijn adviesbureau Quik Management bv , gevestigd in Hellevoetsluis, met een
ruime ervaring o.a. in ondernemingen in Rotterdam.

juni 2012
Bedrijfsbezoek Jachtwerf AMELS, Vlissingen
Waar ooit robuuste vracht- en passagiersschepen het water in gleden, verrijzen nu de mooiste en meest exclusieve jachten ter
wereld. Amels Shipyard (onderdeel van de Damen Group) onderging een gedaantewisseling van scheepswerf naar een custom
build yacht bouwer. Kwaliteit met een hoofdletter K; eigen ontwerp en design, de mooiste materialen en hoogwaardige technologie. Dit alles ontwikkelt vanuit het historisch perspectief vanuit Damen en De Schelde. Een bezoek aan AMELS Shipyard is
exclusief en slechts mogelijk voor een beperkte groep KKZ - leden.

SEPTEMBER 2012

(onder voorbehoud)

Nieuwjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering

‘De ingeslagen weg naar verandering’
Met mr. drs. Joop Wijn, lid Raad van Bestuur ABN AMRO en voormalig politicus,
Hotel Van der Valk Middelburg
Sinds 1 juli 2010 is een fusie tussen ABN AMRO Bank NV en Fortis Bank Nederland NV een feit. Niet de naam Fortis maar
ABN AMRO bleef uiteindelijk overeind in de financiële markt. Met ingang van 1 november jl. zijn beide organisaties volledig
geïntegreerd en functioneert het nu als één ABN AMRO Bank. Echter, de onrust in de financiële wereld nam alleen maar toe.
Mr. drs. Joop Wijn maakte de afgelopen turbulente jaren van dichtbij mee. Hij zal een boeiend beeld schetsen van het nieuwe
ABN AMRO, zowel intern als extern en wat dit betekent voor ondernemend Nederland. Voorafgaand vindt de ALV plaats.

Zeeland 2020 - Pieken of Ontpolderen?

26 april 2012

Workshop ‘De toekomst van de kwaliteitsmanager’

‘Zo, en nu eerst… MVO’
Alles over MVO bij Bavaria Brouwerij en bottelarij La Trappe - De Koningshoeven, Berkel-Enschot
Een aantal biermerken beheerst de wereldmarkt. Dat feit daagt kleinere brouwerijen uit om zich krachtig te profileren. De
Brabantse brouwer Bavaria is daarin steeds succesvol. In de bedrijfsvoering speelt kwaliteitsmanagement een belangrijke rol.
In navolging van deze kwaliteitszorg heeft BAVARIA ook het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) geïntegreerd.
Thijs Thijssen, bedrijfsleider De Koningshoeven in Berkel Enschot, verzorgt een rondleiding. Marthijn Junggeburth, QHES
manager Bavaria, zal vertellen over hoe MVO geïmplementeerd is in de bedrijfsvoering. In samenwerking met KWMB.

De staat van Zeeland nu en in de toekomst. Zijn onze kernkwaliteiten waardevol genoeg voor een
mooie toekomst? Informatieve bijeenkomst met discussie met (onder voorbehoud) medewerking
van o.a. Ad Koppejan - kamerlid CDA en Ben de Reu, gedeputeerde.

29 oktober 2012
Door Olaf van den Berg - Senior Consultant Procesbeheersing Q-Consult
De functie van de kwaliteitsmanager verandert. De toegevoegde waarde van de huidige kwaliteitssystemen is in de meeste
gevallen gering. Krappe marges, een te beperkte output en actuele ontwikkelingen leiden ertoe dat organisaties behoefte
hebben van vernieuwend en resultaatgericht werken. Hoe kunt u hier als directie op inspelen? En wat betekent dit voor u
als kwaliteitsmanager? Een interactieve workshop die u dichterbij de toekomst moet brengen!

Actuele informatie staat op:

www.kwaliteitskringzeeland.nl

