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Rotterdam - januari 2020 



 

Jaarverslag kwaliteitskring Rotterdam 2. 

Wij zijn in juni 2017 gestart, op initatief van Tessa Faber. Jaarverslag 2018 staat inmiddels op de 

Noloc website.  In 2019 zijn we op volle kracht verder gegaan maar in de loop van het jaar zijn er 

jammer genoeg wat leden gestopt met de kring om verschillende redenen. Gelukkig hebben we 

leerzame bijeenkomsten gehad, waarbij we door zijn gegaan met de lijn uit de vorige twee jaren. 

Iedere sessie heeft één van de leden een stuk kennis gedeeld. Vanwege de verandering van 

samenstelling in combinatie met drukke werkagenda’s hebben we het laatste kwartaal helaas geen 

bijeenkomst meer gehad. Inmiddels hebben we nu in januari 2020 weer een volledige kring en de 

eerste kick-ff bijeenkomst gehad.  

 

De kracht van onze kring zat ook in 2019 weer in de diversiteit: we hebben verschillende expertises in 

huis en de ervaring als loopbaanprofessional varieert, waardoor we elkaar mooi aanvullen.  

Daarnaast hebben we zowel leden die zelfstandig ondernemer zijn als collega’s in loondienst en 

combinaties hiervan.  We delen veel met elkaar en zijn ook in 2019 bezig geweest om verder te 

bouwen op onze thema’s:  veiligheid, vertrouwen,  vakkennis en een professionele vriendschap.   

We hebben een levendige whatsapp groep waarin we veel delen, tips en links en soms ook een 

vraagje tussen de bijeenkomsten door.  

Ook hebben verschillende leden onderling “een-op-eentjes” gehad, buiten de reguliere 

kringbijeenkomsten om om specifieke kennis uit te wisselen die niet voor iedereen relevant is. Mooie 

wisselwerking.  

Locatie 

De ontmoetingen van deze kwaliteitskring vonden in 2019 plaats op het kantoor van Good Place 2 

Work in het Kleiwegkwartier in Rotterdam.  Onze jaarlijkse inspiratiesessie werd  gehouden bij een 

van de leden thuis.  

Frequentie 

Het streven was om elkaar ongeveer om de 6 weken te ontmoeten op maandagavond tussen 19:30 

en  22:00. En één keer per jaar houden we een inspiratiemiddag met aansluitend een gezamenlijk 

diner.  

Dit jaar hebben we 5 bijeenkomsten gehad: 3 bijeenkomsten, 1 buitencoaching  met paarden en 1 

inspiratiemiddag.   

Structuur 

Elke bijeenkomst starten we met een ‘Check-in’ rondje. Iedereen vertelt in het kort waar zij mee 

bezig is en wat relevant is om te delen. Soms gebruikten we hier inspiratiekaarten of een andere 

werkvorm bij. We hebben een agenda en bespreken eventueel nog de notities of actiepunten van de 

vorige bijeenkomst. Iedere sessie heeft een lid minimaal een half uur om een specifiek stuk kennis te 

delen met de kring:  het “halfuurtje”. Dit gebeurt bij tourbeurt.  We behandelen vrijwel iedere 

bijeenkomst een casus.  In september 2019 hebben we dit keer onze inspiratiemiddag gehouden, 

waarbij er diverse methodieken de revue passeerden. De bijeenkomsten worden op roulatiebasis 

geleid door een voorzitter / intervisieleider en iedereen komt een keer aan de beurt om 

aantekeningen te maken en documenten uit te wisselen.   



Leden  

Oprichter van de kring en aanspreekpunt naar de Noloc is Tessa, maar de rollen worden onderling in 

overleg  verdeeld. Hierbij nam Nicole de meeste coördinerende en administratieve werkzaamheden 

voor haar rekening in 2019, waarvoor grote dank.  

Leden in 2019:  Tessa Faber (coordinator), Selma van ’t Kruijs, Amelia Sealey, Nicole van Dijk 

(inmiddels gestopt) , Ine Ruijfrok (inmiddels gestopt), Maartje den Hartog (inmiddels gestopt),   

Marja den Boer (gedeeltelijk ivm ouderschapsverlof, inmiddels gestopt) , Laura Visser (gedeeltelijk, 

inmiddels gestopt).  

In het laatste kwartaal zijn een aantal leden gestopt om verschillende redenen, zowel persoonlijk als 

zakelijk van aard of door een koerswijziging.   

We hebben gelijk in onze eigen netwerk en met een oproep weer nieuwe leden gevonden en hebben 

per januari 2020 weer met  9 leden aan boord een “herstart” gemaakt.   

Vooralsnog houden we vast aan een kring van max. 10 leden.   

  

Bijeenkomsten 2019 

21 januari 2019 

Inhoud: 

Check-in en bespreken van de agenda en notities van de vorige keer. Afspraken gemaakt over time 

management tijdens de bijeenkomsten, één van de leden biedt aan de “time manager”  te zijn.  

Een lid deelt met de flipover haar ervaringen van de training visueel  vertalen. De agenda en andere 

aandachtspunten worden dus dit keer op de flipover genoteerd / getekend. ” opgeworpen.  Aan de 

andere kant mag er ruimte zijn voor wat er voor de leden nu raakt.  

Er waren aardig wat casussen, de gekozen casus  had voor ons allemaal de meeste raakvlakken en 

daar waren we allemaal het meest nieuwsgiering naar. We hebben de progressiegerichte intervisie 

gebruikt. Daarna nog kort de link gelegd naar de andere casussen.  Aansluitend afspraken gemaakt 

over het vooraf aanleveren van casussen.  

Het “half uurtje” is gebruikt door één van de leden om iets te vertellen over Storytelling.   

Zowel een creatievere invulling van de STAR-methode, als wat tips hoe je dit in cv en Linkedin kunt 

verwerken met je coachees.  Na afloop ook een link en document gedeeld over het “Waarom” van 

Simon Sinek.  Na afloop het verslag gemaild en een schema opgesteld voor de taakverdeling het 

komende jaar en de ingeplande data.    

 

Aanwezig:  8, iedereen aanwezig 

  



 

11 maart 2019  

Inhoud:  

Aan de hand van een kaartenset (Spel der Godinnen) is er ingecheckt.  Daarna ruim de tijd voor een 

casus.  Degene die de casus inbracht had een persoonlijke ontwikkelvraag. We hebben de 

progressiegerichte manier weer gebruikt met een lid als leider en een ander lid die aantekeningen 

maakt.  

Er is besproken waar intervisie over kan gaan. Conclusie is dat dit niet alleen een inhoudelijke casus 

hoeft te zijn maar ook een persoonlijke vraag of terugkerend thema om te onderzoeken, zoals net 

ook gedaan.  Afspraken gemaakt over hoe we op een prettige manier feedback geven op elkaar.  

Het “half uurtje”  ging over de logische niveaus van Bateson.  Een lid vertelde over de opbouw van de 

niveaus toegespitst op werk en hoe ze het model gebruikt in haar coaching. Met tips en oefeningen 

met post -its heeft de groep dit samen geoefend.   

Een lid heeft de kring verlaten vanwege persoonlijke redenen. 

Aanwezig: 6, 2 afwezig met berichtgeving  

 

15 april 2019 

Inhoud:  

Check in aan de hand van een “Emoties”kaart. 

Eén van de deelnemers deelt informatie over een training Systemisch Werken en Familieopstelling.  

Een lid brengt een casus in en dit ging vooral over de driehoeksrelatie met een opdrachtgever en de 

gestuurde client die weinig gemotiveerd is, voorafgaand aan het fysieke traject en de facturatie. Er is 

geen gerichte intervisievorm toegepast maar het thema is uitvoering besproken.  Vanaf welk 

moment ga je factureren en hoeveel energie steek je hier in, was eigenlijk de vraag. Er worden een 

aantal persoonlijke thema’s  aangekaart rondom dit dilemma.  

Op groepsniveau bespreken de aanwezigen verder hoe de invulling van de kring nu verloopt.  Hoe nu 

verder met de groep, aangezien 1 lid heeft aangegeven om te stoppen.  Er zijn meer leden die 

misschien een andere keuze willen maken qua beroepsmatige invulling en twijfelen over het 

lidmaatschap bij Noloc.  De co-ordinator heeft aangegeven graag binnen Noloc te blijven 

functioneren als kwaliteitskring.  

Aanwezig: 5, 3 afmeldingen waarvan 1 ziek.   

3 juni 2019 

Verzet ivm vakanties en afmeldingen. Wel zijn er een aantal 1-op-1 afspraken geweest.  

Inmiddels heeft een lid aangegeven toch te stoppen met de kring omdat zij zich op een ander 

vakgebied dan loopbaancoaching wil richten.   

  



 

24 juni 2019  

Paardencoaching met de groep verzorgd door één van de leden.  

Helaas door afmeldingen maar 4 aanwezigen.  2 hebben de kring verlaten, 1 lid vanwege de hitte 

afgemeld,  een ander lid heeft net de knoop doorgehakt en de groep verlaten.  

Met de 4 overgebleven leden een mooie inkijk in paardencoaching.   De organisator (lid)  deelt haar 

jarenlange passie, kennis en expertise over paardencoaching en systemisch werken, waarvoor dank!  

Wat een prachtige methode, het maakt snel dingen duidelijk. Het paard laat zich bijvoorbeeld niet 

door iedereen makkelijk benaderen en leiden en laat merken wat er nodig is in de kring. Nieuwe 

leden natuurlijk  maar misschien ook wel een andere rolverdeling.  

 

12 september 2019  

De inspiratiemiddag. 

Check-in.  Uiteraard komt de samenstelling van de groep ter sprake. Er wordt ingezet op meer 

nieuwe leden zodat we in 2020 weer kunnen starten met een groep van minstens 8.  Er zijn via 

verschillende leden al nieuwe gegadigden.  

Twee leden zijn momenteel op zoek naar een eigen kantoor. Daar kan dan eventueel ook de kring 

samenkomen waardoor we de kosten kunnen beperken.  Na nog wat praktische zaken te hebben 

besproken starten we met de “expert-sessies”.  

Een lid vertelt meer over de Sedona methode.  

Een lid begeleidt een vraag  met het spel “In je Element”.   

Een lid vertelt over haar methode van een Tafelopstelling “Erken je Talent” en laat zien welk 

materiaal zij hiervoor gebruikt. Ze geeft een mooi voorbeeld van een casus.  

Een lid geeft ons een muzikale opdracht.  

We delen tips en informatie over andere meegebrachte spellen die we in onze coaching gebruiken 

zoals o.a.: Lekker Blijven werken Spel, Beroepenschatkistje, Associatiekaarten, Deugden kaarten van 

VirtueProject, Oplossingsgerichte fotokaarten,  Spelen met Talenten, etc.  

Na afloop dineren bij the Naked Fish in Berkel en Rodenrijs. 

Aanwezig: 4 leden, 1 afmelding.  

Vierde kwartaal helaas geen bijeenkomsten meer gehad. 

Wat jammer dat er na de zomer nog twee leden zijn gestopt.  De geplande bijeenkomst op 30 

september voor de kennismaking met een aantal nieuwe leden wordt geannuleerd om praktische 

redenen.  Gelukkig is er genoeg belangstelling en staat de eerste bijeenkomst met maar liefst 6 

nieuwe leden in 2020 al weer gepland.   

 

 



 

Financieel verslag 

De eerste anderhalf jaar hebben wij alle kosten samen gedeeld. Dat waren vooral kosten voor de 

locatie.  We hebben nog geen sprekers of gasten ingehuurd.  

Eind 2019 is de eerste bijdrage ontvangen van de Noloc, er is daarom momenteel 250 euro in kas.  

 

Plannen in 2020 

We zijn in 2020 al weer begonnen met nieuwe leden en hebben nu weer in totaal 9 leden. Er mag er 

eventueel nog  één bij, toch liefst een maximum van 10 leden.  

We pakken het jaarthema van de Noloc natuurlijk op: zingeving.  De invulling voor het jaar gaan we 

de eerstvolgende sessie samen opstellen en bespreken.  

Daarnaast is het met de nieuwe samenstelling sowieso weer interessant om nieuwe plannen te 

maken en te zien wat we in huis hebben en wat de wensen zijn voor iedereen om de kring invulling 

te geven.  

Er staan inmiddels al 3 data gepland (16 maart, 20 april en 8 juni)  en we hebben al 1 bijeenkomst 

gehad op 3 februari. Hierbij houden we de structuur aan dat we per bijeenkomst een lid uitnodigen 

om in maximaal een half uur een stuk kennis te delen en blijven we, als die behoefte er is, een casus 

bespreken volgens verschillende werk- en intervisievormen o.a. van Anne de Jong, de 

progressiegerichte methode en uit de waaier Intervisievormen van Thema.  

Daarnaast zijn we natuurlijk erg nieuwsgierig naar de expertises en kennis binnen de kring die we 

gaan delen. Die behoefte is er en iedereen is zeer nieuwsgierig!  

We hebben er zin in!  

 


