
Jaarverslag 2018 Kwaliteitskring Leiderdorp  
 
Algemeen: 
De kring bestaat uit 9 leden uit Noord- en Zuid-Holland. We hebben dit jaar 5 langere bijeenkomsten. 
We hebben daar 2 jaar geleden voor gekozen, we vinden workshops en langere bijeenkomsten heel 
effectief. We zijn een zeer actieve en betrokken intervisiegroep. Dit jaar is 1 lid vertrokken en zijn er 
2 bijgekomen.  
  
Locatie 
De locaties verschillen, de overleggen zijn om beurten bij een van ons thuis of op kantoor.     
 
Bijeenkomst: 5 januari 2018  
Een terugblik op 2017 en plannen gemaakt voor 2018. We zullen ruim aandacht besteden aan de 
AVG en de overige bijeenkomst benutten om zelf workshops te geven over onze coachmethodes en 
instrumenten.  
 
Bijeenkomst 30 januari 2018 
De bijeenkomst staat in het teken van onze eigen plannen voor 2018. Dit varieert van het aantrekken 
van nieuwe klanten, neerzetten van nieuwe producten, andere vormen van coaching en training, 
bouwen van websites, volgen van opleidingen.   
 
Bijeenkomst 28 maart 2018  
We hebben een workshop/presentatie over de AVG van Monique van der Wel van Randstad. Er is 
zoveel te weten over dit onderwerp: wat betekent het voor ons, wat moeten we regelen, wat zijn de 
richtlijnen, etc.   
 
We verdelen de taken over het hele team. In koppels zullen we informatie verzamelen en de 
verschillende thema’s uitwerken. Alle informatie plaatsen we op sharepoint.  
 
De introductie van een nieuw lid, Caroline Krul komt ons team versterken.  
 
Bijeenkomst 23 mei 2018  
We blikken terug op de presentatie van de AVG. Het werken in koppels was heel prettig al was er 
soms wat verwarring door overlap in sommige thema’s. We benadrukken dat het goed is geweest de 
AVG zo uitgebreid met elkaar te hebben doorgenomen. Dank voor ieders input.   

 
Astrid is gespecialiseerd in Perspectief Coaching. Dit is een coachmethode vanuit Coach Active 
coaching. Ze zet deze oefening vaak in, met succes. Demo met Helma en haar coachvraag.   
 

Carina: heeft workshop gevolgd “de innerlijke familie”. Gaat erover dat iedereen een gezin in zichzelf 
heeft. Het bleek een zeer interessante workshop, 3 leden van onze groep gaan zich ook aanmelden.  
 
Bijeenkomst 25 september 2018  
Anne is ‘guide’ voor de Wereld van Verschil van Maps Tell.   
Zij bood aan om onze als intervisiegroep op deze avond wegwijs te maken in dit instrument.  
Aan de hand van een hele grote landkaart met persoonseigenschappen (gebaseerd op Disc), hebben 
we enkele oefeningen gedaan. Ook leuk dat ons nieuwe lid Caroline zich aan de hand van haar ‘plek 
op de landkaart’ wat uitgebreider aan ons kon voorstellen. Het grootste deel van de bijeenkomst is 
aan Maps Tell besteed.  
 

Aansluitend hebben we gesproken over de ontwikkeladviezen 45+, waar Caroline en Conny veel 
ervaring mee hebben.  



  
Tot slot nog wat korte individuele vragen/casuïstiek.  
 

Bijeenkomst 22 november 2018  
We sluiten het jaar af met een etentje in Leiden. Wie gaat er door en wat wordt het programma van 
2019. Helaas gaan we afscheid nemen van Anne, zij gaat zich volledig richten op teamcoaching.  
  
Plannen 2018 
- Workshop over werken en de overgang 
- Bijeenkomst over het gebruik van spellen. Iedereen neemt de spellen mee die in de coaching 
worden gebruikt. Wat is leerzaam en bruikbaar.  
 
Het bevalt goed om de bijeenkomsten langer te laten duren en dieper op de onderwerpen in te gaan. 
We zullen hier in 2019 mee verder gaan. 
  
Haarlem, 8 mei 2019 
 


