
VERSLAG 2018 KWALITEITSKRING NOLOC APELDOORN 

In het afgelopen jaar is er in de samenstelling van de kwaliteitskring het e.e.a. gewijzigd. Alja 
besloot zich medio dit jaar definitief terug te trekken uit de kring vanwege haar beperkte 
belastbaarheid. Ze heeft ook besloten niet langer in het loopbaanvak actief te willen zijn. 
Aangezien de eerder ontstane vacante plek eind 2017 ook nog niet was ingevuld, maakt dat 
we ons in 2018 actief hebben open gesteld voor 2 nieuwe leden.  

En die zijn er uiteindelijk gekomen, want tijdens de bijeenkomst op 23 november hebben we 
kennisgemaakt met Jobcoach Greetje van Woudenberg en loopbaan en trajectbegeleider 
Herman Bolhuis. Zij maken in 2019 actief deel uit van onze kwaliteitskring. 

De Kringleden 2018: 

• Ernie van den Brink (kringcoördinator) 
• Lieke Kalhorn 
• Robin Havenaar (wnd. Kringcoordinator per 10-2018) 
• Sonja van der Schaaf 
• Anke van der Meulen 
• Miranda Kroes 
• Renate Dijkstra 
• Trees Zeilstra 
• Alja van Dijk (tot 7/ 2018)  
• Greetje van Woudenberg (vanaf 11/2018) 
• Herman Bolhuis (vanaf 11/2018) 

 

Bijeenkomsten: 

23 januari 2018 – Afspraken en intenties voor het nieuwe jaar, intervisie 

Aandacht besteed aan de professionele plannen en ideeën van alle kringleden en een 
programma samengesteld voor 2019. Tevens een casus besproken met behulp van de 
intervisie methodiek ‘roddelen’. 

09 maart 2018 – Profiel nieuwe kringleden, trends in 2e spoorre-integratie, intervisie 

Aandacht besteed aan hoe het profiel van de nieuwe kringleden eruit zou moeten zien. 
Verder ontwikkelingen besproken in 2e spoor re-integratie groep en aandacht besteed aan 
casuitstiek. 

17 april 2018 – AVG en intervisie 

Uitvoerig besproken hoe ieder omgaat met de nieuwe spelregels rondom privacy. Check bij 
opdracht wat opdracht gever doet met AVG en wat dit voor jou betekent, goed beschrijven 
hoe om te gaan met privacy Belangrijke vraag: Hoelang bewaar je een dossier. Waarom doe 
je dat. Welke termijn? Vastleggen waarom er voor deze termijn gekozen is. Aantal 
interessante links: www.ladylawyer.nl, www.veiliginternetten.nl/privacy/verklaring, Voorstel is 
ook om middels intervisie naar elkaar te ondersteunen hierin. Conclusie is dat je als 
ondernemer zelf actie moet nemen tav. AVG. 
 
22 juni 2018 – Themabijeenkomst ‘systemisch werken’ o.l.v. Frits van Kempen 

Aan de slag geweest met systemisch coachen, een inspirerende dag o.l.v. Frits van 
Kempen. 

http://www.ladylawyer.nl/
http://www.veiliginternetten.nl/privacy/verklaring


 

11 september 2018 – Creatiespiraal en intervisie 

Anke heeft ons meegenomen in de werking en toepassing van de creatiespiraal in 
individuele trajecten en trainingen. Daarna diverse vragen van de leden besproken en visies 
uitgewisseld. Afgesproken dat we voor de volgende bijeenkomst Greetje en Herman 
uitnodigen die zich bij ons hebben gemeld. 

23 november 2018 – Cursus ‘snellezen’, intervisie en ervaringen uitwisselen.  

Lieke heeft ons meegenomen in de wereld van het lezen en vaardigheden aangeleerd om de 
snelheid van lezen en opnemen te verhogen. Verder casus besproken en nieuwe leden 
hebben zich voorgesteld. Data en thema’s voor het nieuwe jaar 2019 vastgesteld en 
besproken. Er zal in ieder geval tijd zijn voor Casuïstiek.  

 
Afspraken over deelname aan de Kwaliteitskring Apeldoorn: 
Locaties voor de bijeenkomsten is bij een lid op het werk of thuis. De kring dragen we 
samen. Voor het proces is het van belang dat iedereen zoveel mogelijk aanwezig is. Omwille 
van de continuïteit besluiten we om de nieuwe instroom te beperken tot 1 of 2x per jaar. 
Daarmee voorkom je veel voorstelrondjes en dit stimuleert de groepsopbouw. Uiteindelijk 
hebben we de volgende afspraken gemaakt: 
 

- Robin is wnd. coördinator van de Kwaliteitskring  Apeldoorn. Hij onderhoudt de 
contacten met Noloc en beheert de belangstellenden (inschrijf)lijst; 

- Deelnemers committeren zich aan deelname aan de bijeenkomsten; 
- Als een deelnemer drie keer in een periode van een jaar afwezig is geweest, maakt 

hij geen deel meer uit van de Kring (behalve bij persoonlijke omstandigheden). Hij/zij 
kan weer aansluiten op de nieuwe inschrijflijst respectievelijk het nieuwe 
instroommoment. 

- Als de Kring zakt onder een gewenst aantal deelnemers, bepaalt de Kring 
gezamenlijk een nieuw instroommoment. 

 

 

Apeldoorn, 19 december 2018 

Robin Havenaar 
 

 

 

 

 

 

 


