
Jaarverslag NOLOC kwaliteitskring Arnhem 2, 2020 

Doelstelling 2020: Professionaliseren van de leden. D.m.v. halen en brengen van informatie 
en kennis, methode en technieken, oefenen met elkaar rond nieuwe diensten en producten, 
inbrengen van casussen, intervisie aan de hand van de Balint-methode.  

Diversiteit van de kring qua man vrouw verhouding, leeftijd, kennis en ervaring vinden wij 
een belangrijk uitgangspunt bij de samenstelling van onze kwaliteitskring. 

Frequentie: 1 x in de 6 a 8 weken, van 09.00 uur tot 12.30 uur aansluitend een gezamenlijke 
lunch. 

Locatie: Roulerend bij de leden thuis. Uitnodiging en agenda voor de kwaliteitskring wordt 
verzorgd door degene die gastheer of gastvrouw is bij de volgende kwaliteitskring. 

Dit jaar is vanwege Corona een bijzonder jaar geweest. We hebben 3 keer een bijeenkomst 
bij iemand thuis kunnen hebben. Daarnaast hebben we 5 keer 2 uur via Zoom of Teams 
elkaar als kwaliteitskringleden gesproken. Ook hebben we via de mail en whatsapp meer 
gecommuniceerd en elkaar vaker geinformeerd via artikelen en checklists, over wat er op dat 
moment binnen ons vak/arbeidsmarkt speelde.  

Leden: Lydia van Diggelen, Eveline Eijkhout, Gerda Fellinger, Anja Glandorf, Gonja 
Hikspoors, Sigrid Jansen, Judith Luchies, Herma Veeninga (coördinator)  

Kwaliteitsbijeenkomsten:  

1e Locatie Wilp d.d. 17 januari 2020: Onderwerpen: Thema Geluk n.a.v. lezing 3 
psychiaters/filosofen Laurens Knoop, Damien Wachter en Paul Verhaege.” Hoe zien wij 
geluk nu het bijna een maatschappelijke opdracht is geworden, die we vaak niet kunnen 
waarmaken en vanuit het verlangen naar controle angst creeert.” Wat is onze rol hierin naar 
onszelf en onze klanten toe. Kennismaking Judith, nieuw lid; Casuistiek/intervisie, agressie 
klant; gedragscode inzake verslaglegging; pesten werkvloer. 

2e Locatie Arnhem d.d. 06 maart 2020: Onderwerpen: Kennismaking met het nieuwe lid 
Lydia van Diggelen d.m.v. de vraag: ”Wat komen we halen en brengen in deze 
kwaliteitskring”; Casuistiek/intervisie. 

3e Via Zoom/Teams d.d. 17 april 2020: Onderwerpen: Waar halen we in deze Coronatijd en 
lockdown onze inspiratie vandaan, wat houdt ons bezig en hoe blijven we fit; uitwisselen van 
inspirerende boektitels; Casuistiek/intervisie. 

4e Via Zoom/Teams d.d. 15 mei 2020: Onderwerpen: Zichtbaarheid in Corona tijd wat 
betekent dat voor ons, klant en opdrachtgever. Angst en vertrouwen. Hoe geef je de nieuwe 
situatie vorm, hoe blijf je zichtbaar op de arbeidsmarkt; Casuistiek/intervisie. 

5e Locatie Hall d.d 3 juli 2020 : Onderwerpen: Het Rotonde Model en het Autisme Spectrum 
Stoornis (ASS), Beschrijft wat gebeurt er o.a. in het brein, met waarneming, verwerking van 
info en prikkels gedachten en het onder woorden kunnen brengen van gevoelens; Ronde wat 
houdt een ieder bezig?; Casuistiek/intervisie. 

 



6e Via Zoom/Teams d.d. 28 augustus 2020: Onderwerpen: Omgaan met onzekerheden 
deel 1 n.a.v. artikel De Correspondent “we mogen best wat meer twijfelen” en het boekje van 
Isaiah Berlin over De egel en de vos. Bespreking n.a.v. 2 stellingen en reflectievragen hoe 
gaan wij zelf om met onzekerheden; Ontwikkeladvies, waar rekening mee te houden en 
voorbereiding; Loopbaanscans gebruiken wij die en zo ja welke.  

7e Via Zoom/Teams d.d. 09 oktober 2020: Onderwerpen: Omgaan met onzekerheden, 
creeren van weerbaarheid en veerkracht deel 2. Welke werkvormen kun je inzetten. 
Casuïstiek.     

8e Via Zoom/Teams  d.d. 27 november 2020: Onderwerpen: Arbeidsmarkt nu en in de 
toekomst, wat zien we in de praktijk; Het ontwikkeladvies en bespreking van de artikelen uit 
het Jubileum Nolocblad; Welke boeken lezen we momenteel en wat inspireert ons; Terugblik 
op afgelopen jaar en vooruitblik met thema’s en data voor 2021. 

Volgende bijeenkomst jan 2021 thema’s het vrouwenbrein en skillpaspoort                                      

Herma Veeninga,                                                                                                                   
coördinator kwaliteitskring Arnhem 2 



Bestandsnaam: NOLOC jaarverslag kwaliteitskring 2020Arnhem 2 
Map: C:\Users\jelle\Documents\Algemeen Herma PCC\NOLOC 
Sjabloon: Normal.dotm 
Titel:  
Onderwerp:  
Auteur: Herma 
Trefwoorden:  
Opmerkingen:  
Aanmaakdatum: 4-8-2021 11:13:00 
Wijzigingsnummer: 2 
Laatst opgeslagen op: 4-8-2021 11:13:00 
Laatst opgeslagen door: Herma Veeninga 
Totale bewerkingstijd: 3 minuten 
Laatst afgedrukt op: 4-8-2021 11:14:00 
Vanaf laatste volledige afdruk 
 Aantal pagina's: 2 
 Aantal woorden: 613 (ong.) 
 Aantal tekens: 3.377 (ong.) 

 


