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JAARVERSLAG 2019 
 
Algemeen 
De kwaliteitskring Rotterdam 1 bestaat al sinds 17 februari 2005 en is gestart door Joke 
Tacoma met als doel intervisie en het uitwisselen van ervaringen voor de leden van Noloc. 
Deelname aan de kwaliteitskring is gratis. De coördinatie wisselt sinds 2017 jaarlijks. In 2018 
nam Sjanie Brussee die rol op zich, per 1 januari 2019 is Ingrid van Ham coördinator. In 2020 
neemt Marianne het stokje over.  
 
Leden per 31 december 
Marianne Elbers, Ingrid van Ham, Irani Otten, Joke Tacoma, Martine Uytdehaag, Sjanie 
Brussee, Michel Gerritsen, Liesbeth Vermeij. Irani Otten heeft aangegeven per 1 januari 2020 
te willen stoppen. We gaan weer nieuwe leden werven. 
 
Frequentie 
De kwaliteitskring Rotterdam 1 komt iedere derde dinsdagmiddag van de oneven maanden bij 
elkaar, met uitzondering van juli. In plaats daarvan komen we in juni bij elkaar om samen te 
eten. 
 
OVERZICHT LEDEN 15 jan 19 mrt 21 mei 18 jun 17 sep 19 nov Aantal maal 
      Lunch               Aanwezig 
Sjanie Brussee  + + + + +V +  6x  
Michel Gerritsen +P A + A + G  4x 
Marianne Elbers +G +P + + + +  6x 
Ingrid van Ham  + +V + + +G +  6x  
Irani Otten  A A + A A A  1x 
Joke Tacoma  +V + +G + + +  6x 
Martine Uytdehaag + +G + A + A  4x 
Liesbeth Vermeij X X + + +P V  4x 
 
+: aanwezig, A: afgemeld, G: gespreksleider, I: inleider, P: probleeminbrenger (bij 
intervisie) V: verslaglegging X: nog geen lid 
 
Korte toelichting per bijeenkomst 
 
15 januari 
In december 2018 hebben twee leden afscheid genomen. In deze intervisie bijeenkomst 
komen twee nieuwe leden kennismaken. 1 lid geeft gelijk aan dat hij wil deelnemen, het 
andere mogelijke nieuwe lid heeft nog even bedenktijd nodig en besluit naderhand niet te 
willen deelnemen. 
 
We doen intervisie volgens de Tacoma methode.  
 
Niet met het model Moreel Beraad zoals de vorige keer gemeld, dat is te ingewikkeld. We 
gebruiken het model van Tacoma Coaching. 
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We kiezen voor een casus re-integratie spoor 2 waarbij de loopbaancoach het voor elkaar 
heeft gekregen dat de klant een vaste baan kon krijgen en de klant afhaakt als blijkt dat ze 
door het UWV voor 80-100% is afgekeurd. De coach is zeer teleurgesteld. Adviezen: let op je 
definitie van succes, waar heb je invloed op en waar heb je geen invloed op, maak vooraf 
afspraken en toets die ook tussendoor, het UWV is grillig, zie deze ervaring als een leertraject. 
 
19  maart 
In deze bijeenkomst brengt de probleeminbrenger een casus in m.b.t. een ernstige burn-out. 
We gebruiken het welbekende intervisiemodel. De probleeminbrenger wil graag ervaringen 
van ons horen m.b.t. de begeleiding van deze medewerker. 
 
21 mei 
Vandaag komt Liesbeth Vermeij kennismaken en aan het einde van deze bijeenkomst geeft ze 
aan graag aan deze kring te willen deelnemen. Joke is gespreksleider en we brengen allemaal 
ethische dilemma’s in die we noteren en die mogelijk later in het jaar nog terug gaan komen. 
Het is een levendige bijeenkomst met veel diepgang. 
 
18 juni 
Onze gezamenlijke lunch vindt plaats bij de Schone Lei in het Kralingse Bos. Onder het genot 
van een heerlijke lunch met prachtig weer zijn we in de gelegenheid om ook een keer op een 
informele manier met elkaar te eten en te praten. Voor Liesbeth is dit een leuke kennismaking 
en Simone en Hanneke schuiven aan vanwege hun eerdere lidmaatschap aan de kring. 
 
 
17 september 
We werken met de casus die Liesbeth inbrengt. Door een verleend deeltijdontslag op verzoek 
van haar cliënt is het moeilijk voor het gering resterend aantal uren passend vast werk te 
vinden. Andere opties lijken voor de organisatie nog niet voor de hand te liggen. Het 
vertrouwen en de openheid zijn ook niet meer optimaal omdat er een advocaat is 
ingeschakeld. Conclusie is dat ten tijde van het verleende deeltijdontslag de afspraken, 
randvoorwaarden en verwachtingen tussen partijen (opdrachtgever, coach, betrokkene) 
opnieuw hadden moeten worden besproken evenals transparantie over wie over welke 
informatie mag beschikken. Doordat dit niet gebeurde is ook rolonduidelijkheid ontstaan. In 
deze conclusie leren we allemaal weer hoe belangrijk het bovenstaande is.  
 
 
19 november 
Vandaag hebben we een themabijeenkomst gehouden rond ethische dilemma’s, met een 
oefening onder leiding van Michel genaamd: ‘Over de streep’.  
Aansluitend hebben we gesproken over de herregistratie/erkenning NOLOC. 
In de oefening ‘Over de streep’ draaide het om de vraag hoe wij tot een besluit komen over 
ethische dilemma’s. Het daarbij gebruikte materiaal met diverse ethische dilemma’s is 
rondgestuurd naar de leden. Bij de besproken dilemma’s brengt de gelaagdheid in de steeds 
groter wordende complexiteit het grootste leereffect teweeg.  
We vonden de oefening een leuke werkvorm, die de diverse posities duidelijk maakte.  
In de nabespreking hebben wij gekeken naar de vraag wanneer er volgens ons sprake is van 
een ethisch dilemma. Daar kwam onder andere uit naar voren dat er dan iets is wat wringt met 
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je gevoel. De gedeelde conclusie was dat het essentieel is om duidelijk jouw eigen grenzen 
aan te geven en daar al vroeg in het contact mee te beginnen en afspraken over te maken. 
 
 
Financiën  
Op 1 januari 2018 was er € 448,05 in kas. De NOLOC-bijdrage van € 250,- is daaraan 
toegevoegd. De uitgaven bedroegen € 409,70 (o.a. workshop, lunch en 3 boeketten). Het 
saldo per 31 december is dus € 288,35. 
Dit bedrag is overgemaakt door Sjanie Brussee aan Ingrid van Ham. 
Bijdrage 2019 van de Noloc is overgemaakt. bij 250 euro 
Bloemen voor Simone en Irani besteld 
Totaal in kas 480,90  16 december overdracht van “de pot” aan Marianne Elbers.  
 
Terugblik en vooruitblik 
In januari kwamen 3 geïnteresseerde coaches in onze kring als gast deelnemen. 2 hiervan 
hebben zich aangemeld als lid. 
Ook namen we afscheid van Simone Everaars die vanwege een nieuwe baan genoodzaakt 
was om de kring te verlaten. In januari bespraken we eveneens de plannen voor 2019. 
Integriteit en grenzen waren in ieder geval een thema en zijn in twee bijeenkomsten aan bod 
geweest. 
In 2020 is Irani Otten niet langer lid en gaan we weer op zoek naar nieuwe leden. Onze 
themabijeenkomst deskundigheidsbevordering, georganiseerd door Irani en Martine, kon 
helaas niet meer ingepland worden in 2019 en staat nu voor 2020 op de agenda. 
Daarnaast zal ook reguliere intervisie op de agenda blijven evenals de lunch in juni 2020. 
Mogelijk kunnen we nog een keer een bijeenkomst wijden aan het thema ethische dilemma’s, 
gezien de inventarisatie die we tijdens de eerste bijeenkomst hebben gedaan.   
 
Ingrid van Ham 
december 2019 


