
 

 

NOTULEN KWALITEITSKRING WOERDEN 2021 
 

14-12-2021 (online) 

Aanwezig: Han; Mariska; Jan; Esther; Arjen; Angela; Sander (gast) 

Afwezig: Esther en Dorianne 

Agenda: 

• Introductie gast: Sander van Saarloos (komt 18/1 nog een keer als gast) 

• Definitief maken datums volgende jaargang 

o Zie aanpassingen jaaragenda 2022 

• Afstemmen verantwoordelijke voorzitter, notulist en thema verantwoordelijke 

o Zie aanpassingen jaaragenda 2022 

o Later verder aan te vullen met nieuwe leden 

• Afstemmen notulisten voor alle bijeenkomsten volgende jaargang 

o Zie aanpassingen jaaragenda 2022 

o Later verder aan te vullen met nieuwe leden 

• Acties vorig overleg status doornemen 

o Enige actie die openstaat: Arjen maakt jaarverslag Noloc na afloop van deze sessie 

• Thema – Motiverende gespreksvoering (Jan) 

o Training aan de hand van vragen rond MVG en terugkoppeling vanuit de theorie (zie 

bijdrage Jan in Dropbox) 

o Video's MVG: https://www.motiverende-gespreksvoering-

nederland.nl/motiverende-gespreksvoering/videos-motiverende-gespreksvoering/ 

• Voorzitter - Jan 

• Notulist Han 

Bijgewerkte Jaaragenda 2022 
  

Bijeenkomst 1 (Dinsdag week 3) 

Dinsdag 18-01-2022 (online of bij Mariska) 

Agenda: 

• Intervisie – ntb (via mail vragen wie casus heeft) 

• Voorzitter - Arjen 

• Notulist - Esther 

  

Bijeenkomst 2 (Dinsdag week 9) 

Dinsdag 22-02-2022 

Agenda: 

• Thema – Omgaan met stress (Mariska en Angela) 

• Voorzitter – Mariska en Angela 

• Notulist - Angela 

https://www.motiverende-gespreksvoering-nederland.nl/motiverende-gespreksvoering/videos-motiverende-gespreksvoering/
https://www.motiverende-gespreksvoering-nederland.nl/motiverende-gespreksvoering/videos-motiverende-gespreksvoering/


 

 

  

Bijeenkomst 3 (Dinsdag week 13) 

29-03-2022 

Agenda: 

• Intervisie – ntb 

• Voorzitter - Dorianne 

• Notulist - Jan 

  

Bijeenkomst 4 (Dinsdag week 18) 

10-05-2022 

Agenda: 

• Thema – Omgaan met chronisch zieken (Jan en ntb) 

• Voorzitter – Jan en ntb 

• Notulist - Mariska 

  

Bijeenkomst 5 (Dinsdag week 23) 

14-06-2022 

Agenda: 

• Intervisie - ntb 

• Voorzitter - Han 

• Notulist - Arjen 

  

Bijeenkomst 6 (Dinsdag week 37) 

13-09-2022 

Agenda: 

• Thema – Leiderschapsvisie: Theory U (Han en ntb) 

• Voorzitter – Han en ntb 

• Notulist - ntb 

  

Bijeenkomst 7 (Dinsdag week 43) 

18-10-2022 

Agenda: 

• Thema – Nieuwe beroepen in de arbeidsmarkt (Arjen en ntb) 

• Voorzitter – Arjen en ntb 



 

 

• Notulist - ntb 

  

Bijeenkomst 8 (Dinsdag week 48) 

29-11-2022 

Agenda: 

• Definitief maken datums volgende jaargang 

• Afstemmen vier thema’s voor volgende jaargang 

• Afstemmen thematisch verantwoordelijke en intervisie verantwoordelijke volgende jaargang 

• Afstemmen voorzitter en notulisten voor alle bijeenkomsten volgende jaargang 

• Intervisie (maximaal 1 persoon) - ntb 

• Voorzitter - ntb 

• Notulist - ntb 

• Afsluitende borrel 

18-11-2021 (online) 

Aanwezig: Han; Mariska; Jan; Esther; Arjen 

Afwezig: Angela en Dorianne 

Agenda: 

• Rondje voorstellen, Esther is als intro aanwezig om een keer mee te kijken. 
 

• Smoelenboek, willen we dit aanhouden 
De aanwezigen zien geen toegevoegde waarde voor het smoelenboek en hiermee komt het 
smoelenboek te vervallen. 
Arjen gaat Hans vragen om dit smoelenboek te verwijderen. 
 

• Keuze welke avond de nieuwe Kwaliteitskring wordt gehouden 
Dinsdagavond is de nieuwe vaste avond. 
Arjen past de jaarplanning aan en stuurt die rond 
 

• Werven van leden 

We willen de groep uitbreiden tot maximaal 10 mensen. Dus nu nog plaats voor maximaal 4 
mensen. 
Goed om zelf rond te kijken en leden te werven in de eigen kennissenkring 
Arjen gaat vragen bij Noloc voor leden 
Mariska stelt voor om ook 1 avond per jaar een etentje te organiseren om elkaar ook in een 
andere context te ontmoeten. 
 

• Indienen jaarverslag bij NOLOC  

Gaat Arjen uitvoeren in december 

 

• Afstemmen vier thema’s voor volgende jaargang 
Inventariseren en rondsturen thematische onderwerpen. 
Omgaan met stress – Mariska 
Omgaan met chronisch zieken – Jan 
Leiderschapsvisie: Theory U – Han 



 

 

Nieuwe beroepen in de arbeidsmarkt – Arjen 
 

• Thema – Motiverende gespreksvoering Jan nu op 14 december gepland 
➔ Voorstel om op locatie af te spreken. Mariska en Arjen checken de locatie mogelijkheden 

op kantoor 
 

• Intervisie Mariska 
Mariska brengt een casus in gericht op een Spoor 3 traject. De vraagstelling gaat over 
activering van de kandidaat. Door de intervisie ontdekt Mariska haar persoonlijke motivatie 
binnen het traject en wat ze nodig heeft om de verbinding te kunnen maken met de 
kandidaat. 
In de evaluatie komen we tot de conclusie dat een 2e vraag rondje een goed effect heeft op 
de verdieping. 
 

• Afsluiting 
Esther geeft aan graag aan te willen sluiten bij de kwaliteitskring. We zullen voor de volgende 
afspraak laten weten of ze kan aansluiten als lid. 
 

• Voorzitter – Arjen 

• Notulist – Arjen (vervanging Dorianne) 
 
 

 

13 SEPTEMBER online  

Aanwezig; Jolanda, Arjen, Jan, Angela, Mariska, Denise 

Agenda;  

1 Welkom 

2 Rondje, hoe gaat het 3 min 

Jolanda en Denise geven aan te gaan stoppen met de kring. Hier is kort over doorgesproken. Arjen 

neemt de dropbox van Jolanda over. Hier staat ook de standaard agenda in.  Tip is om goede 

onderwerpen en inhoud te blijven organiseren voor de bijeenkomsten om zo de toegevoegde 

waarde hoog te houden. Ook het werven van nieuwe leden via Noloc/eigen netwerk is voor nu een 

actiepunt. 

3 Terugkomen op de casus van Jolanda en Jan 

Jolanda heeft het bespreken van de casus vervolgens nog in praktijk kunnen brengen en nog 

gecheckt bij de kandidaat. Hierdoor kon het traject vervolgens weer goed doorgezet worden. 

Jan geeft aan ook toegevoegde waarde te hebben gehad aan het bespreken van zijn casus. 

4 Casus Arjen 

Intervisie methode; Roddel methode 

Arjen bespreekt de casus, doel van Arjen is activatie van de kandidaat in een tweede spoor traject 

richting een werkervaringsplaats / vrijwilligerswerk. Prive speelt er ook de nodige problematiek bij de 

kandidaat. Door het volgen van deze intervisiemethodiek heeft Arjen een aantal handvatten 

gekregen om het traject te vervolgen. Ook de andere kringleden geven positieve terugkoppeling op 



 

 

het op deze manier doorspreken van de casus. Een extra vragenronde vooraf zou nog wel wenselijk 

zijn geweest. 

5 rondvraag/ opmerking 

Door het vertrek van Jolanda en Denise moet het programma voor dit jaar nog even bekeken 

worden. Ook het verzoek van Arjan om alvast na te denken over het programma van volgend jaar. 

Voor de volgende bijeenkomst 25 oktober bereidt Jan wat voor over motiverende gespreksvoering. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de jaaragenda voor 2022. Arjan neemt de voorzittersrol 

dan over van Jolanda. 

Voor december bereiden Angela en Mariska een casus voor. 

De locatie voor de volgende keer is De Tol, Zandweg 12 in Linschoten. Mogelijk is ook het Bureau van 

Loopbaancoaching in Woerden een 

7-6-2021 Online 

Aanwezig: Hans, Jan, Birgit, Han, Dorianne, Jolanda, Angela, Arjen 
Afwezig: Denise, Mariska 
Notulist: Arjen 
 
Deze avond twee casussen voor intervisie besproken. 
1 Casus van Jolanda met Balint methode onder leiding van Hans 
1 Casus van Jan met Roddelmethode onder leiding van Arjen 
 
Han geeft aan dat hij graag lid wil worden van de kwaliteitskring Woerden. Hans heeft Han al 
opgenomen in het smoelenboek. Jolanda geeft aan Han toegang te geven tot de dropbox van 
kwaliteitskring Woerden. 
 
19 APRIL online  

Aanwezig: Jolanda, Dorianne, Hans, Arjen, Birgit, Denise, Angela, Han, Mariska  

Afwezig: Jan 

Notulist: Birgit 

Eerst even gestart met het verder aanpassen en toewijzen van de rollen en inhoud voor de 

aankomende kringvergaderingen. Daarna stellen Han Oei en Mariska van der Pijl zich voor. 

Vervolgens neemt Hans ons mee in het onderwerp ‘’Talentmanagement’’. We hebben het onder 

andere over inclusief en exclusief talentmanagement, de verschillen tussen 

competentiemanagement en talentmanagement en de TMA. Deze Talenten Motivatie Analyse, is een 

methode die helpt om een duidelijk inzicht te krijgen in competenties en voorkeursgedrag.  

Tot slot krijgen we allemaal de kans om de aankomende tijd de TMA voor onszelf in te zetten en de 

tool zo goed te leren kennen.  

 
8 MAART online 

Aanwezig: Dorianne, Arjen, Birgit, Jan, Jolanda en Angela Keijzer (Gast) 

Afwezig: Hans en Denise 

Notulist: Jolanda 



 

 

Na de voorstelronde voor Angela en uitleg over de werking van de kring, zijn we ingegaan op het 

thema Stress en Burn-out in coaching.  

Het onderwerp is voorbereid door Arjen. Hij vertelt over de achtergronden en het ontstaan van 

stress en burn-out. Tevens komen enkele handvatten aan bod, vragenlijsten om in te zetten, en 

gesprekstechnieken. Arjen heeft in Dropbox enkele documenten geplaatst, waaronder een 

uiteenzetting van wat hij heeft verteld.  

Aan de hand van het vertelde hebben we oefeningen (rollenspelen) gedaan in break-out rooms. 

 

Thema / intervisie Voorzitter / themaleider Datum Notulen 

    

Omgaan met burnout 

en (studie)stress 

Arjen 8 maart Jolanda 

Werkgeluk / 

talentmanagement 

Hans 19 april Birgit 

Intervisie 

 

Vz: Denise 

Casus: Dorianne & Jolanda 

7 juni Arjen 

Intervisie: 

 

Vz: Jan 

Casus: Birgit & Arjen 

13 september Denise 

Nieuwe beroepen in de 

arbeidsmarkt 

 

Birgit  

(Jolanda) 

25 oktober Dorianne 

Intervisie: 

 

Vz: Dorianne 

Casus: Angela & Denise 

13 december Hans 

 

25 JANUARI  online  

Aanwezig: Jolanda, Dorianne, Hans, Arjen, Birgit en Jan 
Afwezig: Denise 
Notulist: Birgit 
Voorzitter: Jolanda 
 
Agenda: 

• Planning kwaliteitskring 2021 

Besproken is rolverdeling binnen de kwaliteitskring en de jaaragenda met thema’s en degene die dit 

gaan uitvoeren. Huidige planning: 

-8-3-2021 Dorianne en Arjen – Omgaan met burnout en studiestress 



 

 

Notuleren: Jolanda 

Voorzitter: Themaleider   

-19-4-2021 Hans - Werkgeluk en talentmanagement en werkgevers  

Notuleren: Arjen 

Voorzitter: Themaleider 

-7-6-2021 Denise – Provocatief coachen intervisie 

Notuleren: Jan 

Voorzitter: Themaleider 

 

 


