
 
 

   

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Jaarverslag Kwaliteitskring Noloc Leeuwarden 2021  

 

        

   

Willy Elsinga 

Greet Snijder 

 

  

 

 

      



2 
 

Inhoudsopgave 
 

Aantal bijeenkomsten ............................................................................................................................... 3 

Bijeenkomsten en Onderwerpen .......................................................................................................... 3 

Bijeenkomst 11 februari 2021 ........................................................................................................... 3 

Bijeenkomst 20 mei 2021 ................................................................................................................. 3 

Bijeenkomst 28 oktober 2021 ........................................................................................................... 3 

Bijeenkomst 23 november 2021 ....................................................................................................... 4 

Aantal leden .......................................................................................................................................... 4 

Bijzonderheden ..................................................................................................................................... 4 

Financieel 2021 ..................................................................................................................................... 4 

 

  

     



3 
 

Aantal bijeenkomsten  
 

Ook 2021 was door Corona opnieuw een bijzonder jaar. De kwaliteitskring Leeuwarden heeft in 

totaal 4 bijeenkomsten gehad in dit jaar.  

Daarnaast is er een intervisiegroep van een 6-tal leden die ook nog eens 3 tot 6 keer bij elkaar 

zijn geweest. Tijdens deze intervisie-bijeenkomsten wordt meer gedaan aan het onderling 

uitwisselen van werkervaring, worden casussen ingebracht en wordt er met diverse intervisie-

methodes gewerkt.   

   

Bijeenkomsten en Onderwerpen  
In 2021 hebben we op de volgende data de volgende thema’s aan de orde gehad:  

 

Bijeenkomst 11 februari 2021 

Deze bijeenkomst vond digitaal plaats i.v.m. de corona-maatregelen. Op deze avond hebben we 

aan de hand van een presentatie aandacht besteed aan het onderwerp (her)certificering voor de 

NOLOC. In subgroepjes hebben we de verschillende thema's ervan besproken en onze acties eruit 

gehaald. Tevens hebben we stilgestaan bij het onderwerp intervisie. Er zijn verschillende 

methoden besproken om daarvoor te gebruiken (Ragusen en de Korthagen). De methoden zijn 

na afloop van de bijeenkomst onderling ook gedeeld om te gebruiken als handvat voor de 

intervisies.  

Bijeenkomst 20 mei 2021 

De online workshop Zakelijk tekenen werd door een externe deskundige, Monique Brink van 

Thinkbrink.nl, verzorgd. Zij heeft ons laten proeven aan het toepassen van “visuals” in ons werk. 

Op deze avond hebben we geleerd hoe je een praatplaat kunt tekenen of een verslag visueel 

kunt vormgeven in eenvoudige overzichtelijke stappen. 

Bijeenkomst 28 oktober 2021 

We hebben op 28 oktober een introductie (Verbindende) Geweldloze Communicatie gehad door 

een externe spreker Christiaan Zandt van Bisho Geweldloos Communiceren. Deze bijeenkomst 

vond plaats in NHL Stenden. We hebben uitleg van de processen van geweldloos communiceren 

gekregen en de handvatten die we in taal kunnen benutten om die te oefenen. Daarnaast zijn de 

vier elementen Waarneming, Gevoel, Behoefte en Verzoek uitgelegd. De vier elementen kunnen 

je helpen om met mildheid en compassie te verbinden met wat in jouzelf leeft, bij: Zelf-empathie, 

Verbindend uiten en Empathie. Tevens is er aandacht besteed aan een hele lijst van Gevoelens 

en Behoeften die je kunt hebben.  
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Bijeenkomst 23 november 2021 

Dit was de laatste collectieve bijeenkomst van 2021. Deze vond wederom digitaal plaats. De 

vorige avond waren al een aantal nieuwe leden aanwezig maar er was toen minder tijd om nader 

kennis te maken. Dat hebben we deze avond dan ook gedaan. Daarnaast hebben we het 

afgelopen jaar geëvalueerd en met name ook de nieuwe werkwijze die we dit jaar hebben 

gehanteerd. Deze bestond eruit dat er niet 1 persoon coördinator is van de kwaliteitskring is 

maar dat we de taken met elkaar verdelen. Deze werkwijze is ons uitstekend bevallen. We 

hebben besloten dit ook in 2022 voort te zetten. Vervolgens hebben we stilgestaan bij de 

plannen voor 2022. Een van de onderwerpen was daarvan al bekend, te weten: 

systeemopstellingen.  

Omdat we nog steeds niet fysiek samen kunnen komen hebben we de bijeenkomsten van 2022 

zodanig gepland dat de sessies die fysiek plaats moeten vinden, in de zomermaanden worden 

gepland. De sessies die digitaal gepland kunnen worden, zijn in de wintermaanden gepland.  

 

Aldus zag de planning van 2022 er als volgt uit: 

- 10 februari: Hoe zorgen we dat we mentaal fit blijven in 2022 

- 10 mei: systeemopstellingen en loopbaancoaching 

- 15 september: nog te bepalen 

- 15 november: nog te bepalen 
 

Daarnaast hebben we besproken dat er naast de bestaande intervisiegroep nog twee 

intervisiegroepen gestart kunnen worden in 2022. We besluiten deze op regio in te delen. Dit is 

bij de nieuwe (her)certificering een verplicht onderdeel geworden.  

 

Aantal leden  
We zijn 2021 gestart met 13 leden. Eind 2021 zijn dat 18 leden.  

  

Bijzonderheden  
Geen. 

 

Financieel 2021  
In 2021 zijn we gestart met € 565,10 in kas. De jaarbijdrage was € 250,00. De uitgaven in 2021 

bestonden uit de kosten voor de externe spreker en de huur van de ruimtes met faciliteiten en 

overige. Uitgaven in 2021 bedroegen totaal € 293,15. Het eindsaldo was € 521,95.  

 

Zie bijlage 1. voor het overzicht. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 
 

Boekhouding Kwaliteitskring 2021       

        

  Uit In Restant 

Restant 2020   € 565,10   

Jaarbijdrage 2021   € 250,00   

        

Huur/gebruik ruimtes       

Sprekers        

 - M.Brink € 50,00     

 - C. Zandt € 
216,20 

    

 - I. Vermeulen € 26,95     

        

Totaal  € 
293,15 

€ 815,10 € 521,95 

        

    

Bijlage 1: Financieel overzicht 2021  

 


