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Jaarverslag kwaliteitskring de Hef 2020  
   
De kwaliteitskring had in 2020 plaats voor twaalf leden. De leden van De Hef ontmoeten elkaar 

in de Van der Takstraat in het pand waar de Hef in 2011 is gestart.  

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar.   
  

Bijeenkomsten   
  

Per keer is er of een thema behandeld of er is intervisie geweest. De thema’s zijn vooraf met 

elkaar bepaald waarna één of meerdere leden de verzorging van die avond op zich neemt.   
  

De bijeenkomsten worden op roulatiebasis geleid door een voorzitter. De notulist van de ene 

bijeenkomst is de voorzitter van de volgende bijeenkomst. Zo heeft iedereen een keer die rol.  

De kring kent een coördinator.  
    

De eerste bijeenkomst op 16 januari.   

Thema: ADHD  
  

Een van de leden heeft ons meegenomen in de wereld van ADHD. Wat is het en wat kan 

helpen.   
  

De tweede bijeenkomst op 22 maart   

Intervisie  
  

Mooie avond waarop één van de leden een intervisie vraag heeft ingebracht die is behandeld 

met behulp van oplossingsgerichte intervisiemethode, middels wondervraag en schaalvragen.  
  

De derde bijeenkomst  14 mei  

Thema: Werkvormen voor laagopgeleiden  
  

Het start met de discussie naar aanleiding van een filmpje. Zijn er verschillen tussen laag en 

praktisch opgeleiden?   

De ervaringen zijn divers. Een hoe anders is de doelgroep? Wel valt op dat bij lager geschoolden 

over het algemeen de structuur anders is en er meer visueel gemaakt wordt.   
  

Buitenactiviteit 2 juli  
  

Dit jaar was de buiten activiteit bij Shofukan, het centrum voor klassieke Japanse 

levensbeschouwelijke, kunst- en kunstnijverheidsdisciplines. De eigenaar (een van onze leden) 

heeft een mooie middag verzorgd waar we, in de prachtige tuin aan een lange tafel 

(coronaproof), hebben gebrainstormd over de arbeidsmarkt. Vervolgens hebben we genoten 

van een heerlijke bokebowl.   
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Daarna heeft onze gastvrouw een wandeling met ons gemaakt door Rotterdam Zuid waarbij ze 

haar wandel inspiratiekaarten heeft geïntroduceerd. Een fijne bijeenkomst waar alle 

aanwezigen van hebben genoten.   

  

De vierde bijeenkomst op 1 oktober  

Intervisie  
  

Mooie avond waarop één van de leden een intervisie vraag heeft ingebracht.  
  

De vijfde bijeenkomst op 26 november  

Inzetten van testen  
  

Alle leden hebben gedeeld met welke testen zij werken. Degene die dit thema heeft voorbereid 

heeft alle leden voor de bijeenkomst een korte persoonlijke persoonsbeschrijving gestuurd 

waar velen zich in herkenden. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijke iedereen dezelfde tekst 

had gekregen. Dit gaf stof tot nadenken. Wat is de zin en onzin van testen….  
  
  

Tot slot is op deze laatste avond van het jaar de invulling 2020 besproken.  
  

• 14-01 Thema Stress en burnout   

• 11-03 Intervisie   

• 27-05 Thema depressie  

• 01 -07 Buitenactiviteit   

• 01-10 Intervisie   

• 26-11 Thema  systemisch werken  
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