
Noloc Kwaliteitskring Den Haag  
Jaarverslag 2019 

Leden kwaliteitskring  
• Geer Bartelds    
• Kristin Dekkers  
• Manon Erich  
• Barbara Martinus  
• Saskia Roosen  
• Marlies Ruijgrok  
• Emilie Sax van der Weijden  
• Monica Scheffer (neemt afscheid in 2019) 
• Babet Sohne (neemt afscheid in 2019) 
• Marion van Sprundel  
• Christel Langejan (nieuw lid) 

  
Locatie:  
We zijn in 2019 te gast geweest op de kantoorlocaties van Barbara Martinus.  
 
Agenda:  
Voor iedere bijeenkomst werd de volgende agenda gehanteerd:  
20’ startrondje voor persoonlijk aanhaken  

1. Hoe gaat het met je?  
2. Wat heb je te zeggen over het onderwerp?  
3. Ervaring met het onderwerp?  
4. Iets anders?  

60’ onderwerp of intervisie  
15’ pauze  
15’ Noloc nieuws of anders of wvttk  
10’ invulling volgende bijeenkomst, tipje van de sluier  
  
Bijeenkomsten:  
 
In 2019 zijn we van start gegaan met een bijzondere bijeenkomst.  
Een nieuwe start van het 2019 waarin we samen hebben gegeten en getoost op 2019 en op een 
creatieve manier vorm  gegeven aan ieders visie voor 2019 d.m.v. het maken van een Visionboard. 
Deze is door iedereen aan elkaar gepresenteerd.  
 
In totaal hebben (inclusief de startbijeenkomst) 7 bijeenkomsten gehad.  
 
Kort overzicht van de inhoudelijke onderwerpen per bijeenkomst:  
 
12 maart 2019  
Slotakkoord, ervaringen met een loopbaanprogramma voor groepen medewerkers met meer 
ervaring achter zich, dan jaren voor de boeg. We bespreken:  
 
8 april 2019  
Workshop Hooggevoeligheid. HSP HSW (hoog sensitieve werknemer)  
  
We gaan aan de gang met de vragen:  

• Ben jijzelf hooggevoelig, Test  
• Wat is hooggevoeligheid  



• Hooggevoelige werknemer   
• Waardoor gedijt een HSP in de ene werkomgeving prima en brandt ze in een andere 
helemaal af  
• Hoe herken je hooggevoeligheid en bewustwording.  
• Wat kan je als loopbaanprofessional doen voor een HSP/W.   

  
15 mei 2019   
Intervisie.  We gebruikten de methode waarover vooraf een hand-out is toegezonden, het Theory U 
model. 
 
24 juni 2019 
Ontwikkeladvies 45+ en Actuele arbeidsmarkt informatie  
Er is veel actuele informatie verzameld, signaleerde een aantal cijfers en trends die waren 
opgevallen bij het speurwerk en vragen werden besproken.  
 
23 september 2019  
We worden meegenomen in de methode Reis van de Held. 
 
11 november 2019 
Robert Braak neemt ons mee in het gebruik van filmfragmenten.    
 
  
Financiën:   
De bijeenkomsten worden gehouden in de werkruimte van 1 van de deelnemers. Deze ruimte huren 
we voor een vergelijkbare prijs als het coachhuis. De begroting is sluitend met dank aan onze 
penningmeester.  
  
Tot slot:   
Ook dit jaar besluiten we unaniem om door te gaan met onze inspirerende bijeenkomsten. Er zijn 
nog voldoende ideeën om mee door te gaan en intervisie zal in ieder geval ook plaatsvinden. Tijdens 
de eerst bijeenkomst van 2020 staat ook een nieuwjaarsbijeenkomst op de agenda waarin we 
vooruitblikken op onze eigen ontwikkeling en doelen voor het nieuwe jaar.   
  
NB Dit jaarverslag is gemaakt door Barbara Martinus. 
 


