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Algemeen 

De Noloc Kwaliteitskring Flevoland is in 2019 vijf keer bij elkaar gekomen.   

De bijeenkomsten verlopen volgens een vast patroon waaronder een rondje langs de deelnemers 

met zoals onderwerpen: 

- (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het eigen (loopbaan)bedrijf  

- Bijgewoonde bijeenkomsten, lezingen, webinars, congressen, symposia op het vakgebied  

- Interessante boeken, artikelen, blogs op het vakgebied 

Gevolgd door het inhoudelijke agendapunt zoals 

- Onderwerp/techniek met een externe spreker 

- Boeken en artikelen op het vakgebied  

- Behandelen van methodieken waar mee gewerkt wordt 

- Delen van kennis uit een vakinhoudelijke training die men heeft bijgewoond 

- Intervisie 

Daarnaast is er in de bijeenkomst ruimte voor de inbreng van wisselende onderwerpen en/of 

vakinhoudelijke vraagstukken.  

Het voorzitterschap en de coördinatie is in 2019 door Esther Stehouwer gedaan. Het notuleren van 

de bijeenkomst wisselde per bijeenkomst.   

 

Deelnemers 2019 

Corrie Rottiné- Koning 

Mariët Heestermans 

Trudy Mangnus- Bouwman:  

Esther Stehouwer 

Petra Bernhard 

Simone Melchers 

Sandra Goedhart 

Lieke den Biggelaar 

Anneke van Dijck 

Reina Janssen 

Jeannette Seesing,  
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Cissy Ploegmakers 

 

Locaties en financiën  

De bijeenkomsten hebben op wisselende locaties plaatsgevonden; Emmeloord, Lemmer, Lelystad, 

Muiden, Nagele, Joure. Dit jaar is geïnvesteerd in kennisuitbreiding door middel van de aanschaf van 

boeken.  

 

Bijeenkomsten 

Aangezien dit jaar geen grote uitgaven waren gedaan is er een inventarisatie geweest op de boeken 

op het vakgebied de leden van de kring graag zouden lezen. 

Deze boeken zijn aangeschaft en zullen in een van de bijeenkomsten van 2020 als input fungeren. 

 

20 november 2019 Locatie: Nagele 
 
Inhoudelijk thema: Intervisie 
 

- Zie bijlage 
 

25 september 2019 Locatie: Lemmer 
Inhoudelijk thema: Enneagram 

- Zie bijlage 

22 mei 2019 Locatie: Emmeloord 

Inhoudelijk thema: TMA/DISC 

- Zie bijlage 

 
20 maart: Locatie: Lelystad 
 
Inhoudelijk thema: “De kwaliteitskring in de toekomst”. 

- Zie bijlage 

 

30 januari 2019: locatie Muiden 

Inhoudelijk thema: Vormgeven van de groep voor 2019 en wat wil je bereiken met je eigen bedrijf of 

functie. Een terugblik en voorvooruitblik. Hiervoor gaan we een Spelvorm gebruiken met behulp van 

de volgende kernwoorden: Denken, Durven, Dromen, Doen. 

- Zie bijlage 
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Planning 2020 

• 5 februari ‘s morgens 

• 1 april 's morgens 

• 27 mei 's morgens 

• 16 september 's morgens 

• 4 november ’s morgens 
 
Thema’s: LDC, Boeken, Poppetjes, Intervisie 
 
 
Extra informatie voor Loopbaanadviseurs die nog een Kwaliteitskring zoeken in de omgeving van 

Flevoland. We hebben leden in een cirkel van 50 km rondom Emmeloord. 

Wij staan open voor nieuwe leden. Wil je kennismaken?  

Neem contact op met Esther Stehouwer 06-41715697 


