
Jaarverslag NOLOC Kwaliteitskring Oegstgeest 2018 
 
 
Leden:  Zabeth Kneppers, Gea van der Wal, Marieke Brands, Marijke Markus, Liesbeth 
Bezem, Marit Tuske, Gerard Kerkhof (gestopt), Marleen de Sterke (nieuw), Loes van 
Rosse (nieuw) en Siska van Ulden (nieuw).  
 
Taken:  Kring coördinatie Wisselend 
  Voorzitter  Marieke Brands 

Financiën  Gea vd Wal 
  Jaarverslag  Marieke Brands 
  Notulen  Wisselend  
 
Locatie: Kantoorruimte Loopbaan aan Zee (Kneppers) in Oegstgeest 
  Alternatief: kantoorruimte Loes van Rosse, in Leiden. 
  
Financiën:  Bijdrage van € 25,00 per kringlid per jaar vastgesteld 
 
Frequentie: In 2018 zijn er 7 reguliere kringbijeenkomsten geweest plus een afsluitend 

etentje in juni. Leden mogen indien nodig 2 bijeenkomsten per jaar 
afzeggen, zodat een ieder in ieder geval 6 reguliere kringbijeenkomsten 
bijwoont. 

 
Overzicht bijeenkomsten 
 
11-01-2018 Bijeenkomst is paar uur van te voren afgeblazen door te veel afmeldingen, 

er waren nog slechts 3 leden beschikbaar. De vaste groep bestond op dit 
moment uit 7 leden. 
 

15-02-2018 Rondje stand van zaken 
Jaarverslag 2017 globaal besproken, terugkoppeling van Gerard van 
conferencecall coördinatoren overleg, regelen financiële bijdragen 2018. 
Casuïstiek: Liesbeth en Gea brengen casussen in, de een meer gericht op 
meedenken over werkvormen/interventies voor nieuwe opdracht, de ander 
met betrekking tot spanningsveld uwv-proof rapporteren en in stand 
houden goede relaties met zowel opdrachtgever als cliënt. Beide 
onderwerpen besproken. 
 

22-03-2018 Rondje stand van zaken 
Gea en Marieke hebben de door Noloc aangeleverde info mbt de AVG 
doorgelezen en een soort van stappenplan opgesteld hoe wij dit in onze 
praktijken vorm kunnen geven. Info vooraf gemaild en uitgebreid stap voor 
stap besproken.  
Blijven de nodige concrete vragen over. Marieke stuurt in overleg mail naar 
Noloc met verzoek om concretisering. 
 

 
 



19-04-2018 Rondje stand van zaken 
Reactie Noloc: verdere concretisering is individuele taak. Geen verdere 
ondersteuning mogelijk. 
Gerard geeft aan te stoppen met de kring ivm toenemende drukte en het  
gevoel ruimte te moeten maken. Stopt per direct.  
Bericht slaat in, er zijn aantal afmeldingen geweest voor deze avond, blijft 
groepje van 3 over. Snelle brainstorm over hoe verder.  
 

31-05-2018 Rondje stand van zaken. 
 Thema: oefenen met Rake Vragen, Zabeth heeft workshop gevolgd en 

werkvorm aangeschaft, geeft inleiding en toelichting.’ 
 Organisatie-afspraken: uitbreiding kring behoeft aandacht. Marieke laat via 

Noloc oproep voor nieuwe leden doen, zij en Liesbeth zullen 
kennismakingsgesprekken gaan plannen in de zomer. Bij aanvulling nieuwe 
leden hopen we op aanvulling van mensen met ervaring op 
organisatieniveau. Wat betreft de kring-avonden wordt afgesproken te 
gaan werken met roulerende voorzitter/notulist, waarbij de notulist van de 
ene bijeenkomst, de volgende voorzit. Voorzitters gaan strakker sturen op 
structuur en tijd. 

 
11-06-2018 Gezamenlijk eten in volkstuin van enkele leden 

Rondje stand van zaken, brainstorm verdiepingsonderwerpen volgend 
seizoen. Afspraken over uitbreiding kring, voeren van 
kennismakingsgesprekken. 

   
27-09-2018 Introductie nieuwe leden Marleen en Loes.  

Rondje stand van zaken. 
Casuïstiek: casus van Marieke besproken. 

 
08-11-2018 Rondje stand van zaken. 

Thema: Loes geeft een boeiende uiteenzetting over systemisch werken 
volgens Hellinger, met diverse en bruikbare oefeningen   

 
27-11-2018 Rondje stand van zaken 
 Casuïstiek: casus van Liesbeth besproken. 
 Terugkoppeling van Marieke van conferencecall coördinatoren overleg. 

Marieke zegt toe dit iig komende 2 jaar te zullen doen. 
 Marijke en Liesbeth plannen kennismakingsgesprek met nieuw lid na 

afwezigheid van 2 jaar. 
  
 
27-02-2019, Marieke Brands 
   
 


