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1. ANBOS Netwerk Ontmoeten & Verbinden
1.1 Wat is een netwerkkring?
Een netwerkkring bestaat uit 6 tot 15 schoonheidsspecialisten (aangesloten bij ANBOS) die samenwerken aan
deskundigheids- en kwaliteitsbevordering. Dat doen zij door 2 keer per jaar met elkaar in gesprek te gaan rondom
een bepaald thema.

1.2 Doel van de netwerkbijeenkomsten
Het doel is om meer contact tussen individuele schoonheidsspecialisten (ANBOS leden) te organiseren op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Op deze manier kan meer kennis gedeeld worden en is er meer verbreding en
betrokkenheid met elkaar, ANBOS en de branche. Het is natuurlijk ook veel leuker om van elkaar te leren en samen
te werken aan kwaliteitsverbetering.

1.3 Regionaal of crossregionaal
ANBOS wil schoonheidsspecialisten onderling met elkaar in contact brengen, op een laagdrempelig en dus regionaal
niveau. De groep kan ook crossregionaal worden opgezet, maar dan alleen op eigen initiatief door het aanmelden
van een complete groep, inclusief voorzitter.

1.4 De rol van de kringleden
De kringleden spelen een belangrijke rol binnen de netwerkkring. Deelname aan een netwerkkring is vrijwillig, maar
niet vrijblijvend. ANBOS verwacht het volgende van de individuele kringleden:
•
•
•
•
•

•

Kringleden nemen actief deel.
Kringleden geven aan wat zij belangrijk vinden om te bespreken en te behandelen.
Kringleden zijn zelf verantwoordelijk voor deelname en geleverde input.
Kringleden melden zich tijdig af wanneer het niet lukt om bij een bijeenkomst aanwezig te zijn, dit kan per
e-mail aan de netwerkvoorzitter.
Indien een kringlid wil overstappen naar een andere kring of zijn/haar deelname aan een kring wenst
te beëindigen, dient hij/zij de desbetreffende netwerkvoorzitter hiervan op de hoogte te stellen. De
netwerkvoorzitter meldt dit per e-mail weer bij ANBOS via het mailadres ontmoeten-verbinden@anbos.nl.
Belangrijke ‘spelregels’ worden vermeld in het document ‘Kringregels’ in de bijlage van deze handleiding.

Alle kringleden zijn samen verantwoordelijk voor het functioneren van de netwerkkring. Het is belangrijk dat de
leden zich committeren aan de afspraken die zijn gemaakt binnen de kring.
Voor het deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten moet je ANBOS-lid zijn. Als lid mag je per bijeenkomst één stagiaire meenemen. Andere niet-leden zijn uiteraard welkom om kennis te maken met het netwerk. Na het bijwonen
van 1 vergadering kan besloten worden om wel of geen ANBOS-lid te worden.
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2. De organisatie van de netwerkkring
2.1 Samenstelling netwerkkring
Een netwerkkring bestaat uit schoonheidsspecialisten (kringleden) en een netwerkvoorzitter, allen lid van ANBOS.
Tijdens de netwerkbijeenkomst is het intercollegiaal overleg een belangrijke activiteit. Voor intercollegiaal overleg
is gelijkwaardigheid tussen de kringleden een voorwaarde. Hiërarchische verhoudingen tussen kringleden, bijvoorbeeld werkgever-werknemer, kunnen belemmerend werken tijdens een intercollegiaal overleg.

2.2 Aantal kringleden
Een netwerkkring bestaat uit minimaal 6 en maximaal 15 kringleden, inclusief de netwerkvoorzitter.
Wanneer het aantal van 15 deelnemers ruimschoots wordt overschreden is splitsing van de groep noodzakelijk. Bij
grotere groepen is er te weinig gelegenheid om iedereen voldoende aan bod te laten komen.

2.3 Netwerkvoorzitter
Netwerkvoorzitters zijn leden van ANBOS die regionaal het voorzitterschap van de netwerken op zich nemen. Zo
dragen ze bij aan het verbeteren van kwaliteit van de netwerken zelf. Vandaar de naam. ANBOS onderhoudt rechtstreeks contact met deze voorzitters. Ze zijn de brug tussen ANBOS en het netwerk.
Netwerkvoorzitters nodigen de leden van de kring uit, bereiden het programma voor (gebaseerd op de suggesties
van ANBOS), begeleiden de bijeenkomst, beleggen het schrijven van notulen (bij kringleden) en beheren de aanwezigheid tijdens de bijeenkomst.
Het voorzitterschap verzorg je voor een periode van 2 jaar, waarbij je na 1 jaar wordt ondersteund door je opvolger,
die het op haar/zijn beurt weer daarna op zich neemt.

2.4 Aantal netwerkbijeenkomsten
Er zullen 2 bijeenkomsten per jaar plaatsvinden. Eén in het voorjaar (tussen maart en juni) en één in het najaar
(tussen september en december).
De bijeenkomsten duren minimaal 2 uur, waarbij er minimaal één uur over het aangeleverde agendapunt van ANBOS gesproken wordt.

2.5 Puntentoekenning
De netwerkbijeenkomsten worden binnen het SKIN register ter accreditatie aangeboden. Deze vallen onder het
geaccrediteerde domein “Ontmoeten & Verbinden”.
Als kringlid ontvang je 2 punten per netwerkbijeenkomst en als netwerkvoorzitter ontvang je 3 punten per netwerkbijeenkomst. Als netwerkvoorzitter ontvang je nog een extra accreditatiepunt per jaar voor een jaarlijks terugkerende activiteit voor netwerkvoorzitters.
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2.6 Andere activiteiten binnen de netwerkkring
Binnen een netwerkkring kunnen ook andere activiteiten plaatsvinden dan alleen de 2 netwerkbijeenkomsten. Het
mooie van de netwerkkring is dat je samen kunt sparren over zaken waar je tegenaan loopt of liever niet alleen
doet. Te denken valt aan bijvoorbeeld het samen volgen van een bepaalde workshop.

2.7 Praktisch
Een netwerkbijeenkomst kan overal plaatsvinden. De groep kan dit zelf bepalen, met de netwerkvoorzitter als belangrijkste tussenpersoon. Denk bijvoorbeeld aan het rouleren van een middag in elkaars salon, of bij mooi weer bij
iemand in de tuin. ANBOS neemt hier geen faciliterende rol op zich en biedt hiertoe ook geen vergoedingen.

3. Procedure aan- en afmeldingen
netwerkkring
3.1 Procedure aanmeldingen netwerkkring
•
•
•

•
•
•

Deelname aan de netwerkkringen is alleen mogelijk wanneer de deelnemer lid is van ANBOS.
Leden melden zich persoonlijk bij ANBOS als kringlid aan. Aanmelden gaat via het aanmeldformulier op de
website van ANBOS.
Leden melden zich met een volledig zelf samengestelde groep bij ANBOS aan. Aanmelden gaat via het
aanmeldformulier op de website van ANBOS. Leden die aangemeld worden in een zelf samengestelde groep
hoeven zich niet nog persoonlijk aan te melden.
ANBOS geeft de netwerkkring een naam .
ANBOS stuurt elke deelnemer die zich persoonlijk meldt een bevestiging.
ANBOS stuurt de netwerkvoorzitter (bij een zelf samengestelde groep) een bevestiging.

3.2 Procedure afmelden netwerkkring
Kringleden die een netwerkkring willen verlaten, melden dit schriftelijk bij ANBOS via het e-mailadres ontmoetenverbinden@anbos.nl. Bij een zelf samengestelde netwerkkring melden leden die de kring willen verlaten, dit ook
schriftelijk bij de netwerkvoorzitter.
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4. Communicatie binnen en rondom de
netwerkkring
4.1 Agenda
De netwerkvoorzitter zorgt ervoor dat de leden van de netwerkkring uiterlijk 2 weken voor de netwerkbijeenkomst
een agenda ontvangen. Per bijeenkomst zal ANBOS één agendapunt aanleveren waarover gediscussieerd moet
worden. De overige agendapunten kunnen zelf ingevuld worden.

4.2 Notulen
De netwerkvoorzitter (of een door de netwerkvoorzitter aangewezen kringlid) zorgt ervoor dat uiterlijk 2 weken na
de bijeenkomst de notulen van deze bijeenkomst gemaakt zijn. De notulen dienen als bewijs dat de netwerkbijeenkomst heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan zullen de accreditatiepunten toegekend worden.

4.3 Deelnamelijst
De netwerkvoorzitter vult de aanwezige kringleden in op de deelnamelijst van de netwerkbijeenkomst. Deze lijst is
leidend voor het toekennen van de accreditatiepunten per persoon.

5. Kosten netwerkkring
5.1 Kringleden
ANBOS leden kunnen kosteloos deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten. De kringleden dragen wel bij aan de
kosten voor de netwerkbijeenkomst zelf. Te denken valt aan kosten van een eventuele vergaderlocatie, vervoer of
overige voorzieningen.

5.2 Netwerkvoorzitters
Netwerkvoorzitters ontvangen geen vergoeding voor hun functie.
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