
Jaarverslag 2019 Kwaliteitskring Leiderdorp  
 
Algemeen: 
De kring bestaat uit 9 leden uit Noord- en Zuid-Holland. We hebben elk jaar 5 langere bijeenkomsten. 
We starten elk jaar met een bijeenkomst die in het teken staat van terugblikken en vooruitkijken. 
Daarnaast organiseren we elke bijeenkomst een workshop of themabijeenkomst. We zijn een zeer 
actieve en betrokken intervisiegroep met een levendige groepsapp waarin we veel delen. Dit jaar is 1 
lid vertrokken en is er 1 lid bijgekomen.  
  
Locatie 
De locaties verschillen, de overleggen zijn om beurten bij een van ons thuis of op kantoor.     
 
11 januari 2019 
 
Deze bijeenkomst stond in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Iedereen deelde de 
ervaringen van het afgelopen jaar en welke plannen er zijn voor 2020.  
Wij vinden dit een hele mooie manier om het jaar te starten en ook met het vaststellen van de 
thema’s voor het hele jaar te kijken naar wat iedereen bezighoudt en interessant vindt.  
 

Aanwezig: Carina, Helen, Linda, Lucienne, Helen, Conny 

Afwezig: Astrid (opleiding), Caroline 

 
12 maart 2019 
 
Het thema van vandaag is de overgang en werk. Voor deze bijeenkomst hebben we Rachel 

Schuurmans van Care for women uitgenodigd (www.vrouwenspecialist.nl). Care for women is er niet 

alleen voor overgangsklachten, maar voor alle klachten die vrouw gerelateerd zijn (specialist in 

vrouwengezondheid). Rachel is van oorsprong verpleegkundige. Rachel praat ons bij over de 

overgang in het algemeen en in relatie tot werk. 

Aanwezig: Carina, Helen, Linda, Astrid, Lucienne, Helen, Jos, Conny 

Afwezig: Caroline 

 

17 mei 2019 

We beginnen met een rondje langs de velden. Iedereen verteld over de laatste ervaringen en 

ontwikkeling in haar eigen werk. 

De bijeenkomst van vandaag gaat over loopbaanspellen.  We hebben allemaal onze meest gebruikte 

spellen mee, vertellen over het gebruik en delen de ervaringen: wat werkt goed en wat werkt 

minder. Naast de meest gebruikte spellen (inspiratiespel en kwaliteitenspel) zijn er ook een aantal 

interessante spellen die zeker de moeite waard zijn (o.a. Enneagramkaarten, Spel van Verlangens en 

het Waardenspel). 

Aanwezig: Carina, Helen, Linda, Astrid, Lucienne, Helen, Jos, Conny, Caroline 

 

 

 

 

http://www.vrouwenspecialist.nl/


 

 

2 juli 2019 

We zijn begonnen met een kort rondje ‘wat speelt er bij iedereen’? 

Vandaag staat het Inspiratiespel centraal, welke Lucienne zal begeleiden. Het spel kan op individueel 

– of teamniveau ingezet worden op het gebied van ‘wat vind je leuk, wat inspireert je en wat zijn 

daarvoor de randvoorwaarden en belemmeringen’? Lucienne neemt de groep mee door de 

verschillende stappen in dit spel en bespreekt de uitkomsten adhv het Inspiratiekwadrant. Zij zal de 

sjablonen die ze hiervoor gebruikt later nog mailen. De groep is enthousiast over het inspiratiespel 

en de mogelijkheden om het in de eigen begeleidingstrajecten in te zetten.    

Aanwezig: Caroline, Helen, Linda, Astrid, Lucienne, Helen, Jos, Conny  

Afwezig: Carina 

 

25 september 2019 

Astrid heeft vandaag een thema-bijeenkomst georganiseerd over Transitiemanagement. Ze heeft 

hiervoor transitiespecialist Angela Koolmees uitgenodigd  (www.angelakoolmees.nl). De expertise en 

ervaring van Angela liggen op het vlak van leiderschap, zingeving, verlies en rouw. Ze heeft veel ering 

met reorganisatieprocessen en het verlies van werk. Angela neemt ons mee in de theorie van 

Transitiemanagement en in de betekenis van werk (via het KERN model van De Mönnink). Daarnaast 

behandelt ze verschillende transitiemodellen zoals de transitiecurve (Kübler Ross), de Transitiecirkel 

(Kohlrieser), het Duale Procesmodel (Stroeber en Schut) en Worden’s Rouwtaken.  

Ook behandelen we voorbeelden uit de praktijk van Angela en is er ruimte voor inbreng van onze 

eigen casuïstiek.  

Aanwezig: Helen, Helma, Astrid, Lucienne, Linda, Conny, Jos, Carina  

Afwezig: Caroline 

 

19 november 2019 

Ons jaarlijkse afsluitende etentje. We kijken terug op weer een leerzaam jaar.  

http://www.angelakoolmees.nl/

