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Jaarverslag 2020 Noloc kwaliteitskring Apeldoorn–2 
Onderwerpen: 

1. Inleiding 
2. Deelnemers kwaliteitkring 
3. Locatie 
4. De bijeenkomsten/onderwerpen 
5. Plannen voor vervolg seizoen 2021 
6. Financiën 
7. Tot slot 

 
1. Inleiding 

Dit is ‘Jaarverslag’ van kwaliteitskring Apeldoorn-2. Het beslaat de periode 2020. 
Gedurende deze periode wordt voldaan aan het minimumaantal van 8 vaste leden. 
Hans Jonkman is kringcoördinator. In de loop van het jaar wijzigt dit. 

 
2. Deelnemers kwaliteitkring  

Er zijn wat wisselingen in de samenstelling. Dit heeft te maken met 
- Ander werk, zijnde niet als loopbaanadviseur en daarmee afscheid Noloc 
- Drukte  

 
De verdeling ZZP en loondienst is ongeveer fifty/fifty. 

We kiezen ervoor om niet actief in te zetten op uitbreiding, maar als er een verzoek 
naar ons toekomt zal bekeken worden of er o.a. qua locatie ruimte is. We hebben 
met drie sollicitanten een gesprek. Mirjam Visser zal vanaf januari 2021 deel uitmaken 
van deze kring.  
 
3. Locatie 

De kwaliteitskring komt bijeen op de werklocatie van één van de leden. In de 
beschreven periode hebben we tot onze tevredenheid twee verschillende locaties 
kunnen gebruiken.  
 
4. De bijeenkomsten/onderwerpen seizoen 2020 

We komen 5x per jaar bij elkaar in de maanden januari, maart, mei, september, 
november. De avond verloopt gestructureerd. Er wordt gestart met een rondje 
‘ontwikkelingen (Noloc), werk en persoonlijk’, waarna er gemiddeld 1,5 uur aan het 
onderwerp van de avond besteed wordt. Na afloop is er ruimte om na/bij te praten. 
Hans Jonkman heeft de rol van voorzitter/procesbegeleider op zich genomen. 
Daarnaast verzorgt één van de andere deelnemers de inhoudelijke invulling van de 
avond.  

Eline Becker – Hoff,  
Inge van Erkel,  
Rachel Heppenhaus,  
Sandra Jaspers,  
Hans Jonkman,  
Marrie Schoorl,  
Lisette Visser (instroom 2020)  
Karin Blokhuis  
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# 23 januari het goede gesprek door Eline Becker Hoff 
“Het goede gesprek”… In gesprek over je ontwikkeling en mobiliteit. 
Leidinggevenden die hun medewerkers actief ondersteunen bij ontwikkel- en 
loopbaanactiviteiten, zorgen voor beter inzetbare medewerkers. Ondersteunen 
gaat verder dan het beschikbaar stellen van tijd en geld. Door een medewerker 
actief te helpen maken zij het verschil. 
De avond ging over het voeren van het goede gesprek; het is belangrijk dat je als 
leidinggevende rekening houdt met het type medewerker dat voor hem zit. Bij de 
ene medewerker begin je met kleine stapjes, bij de andere is ontwikkeling 
vanzelfsprekend. Op basis van een onderzoek van ICTU zijn drie typen naar voren 
gekomen: de stabiele kracht, de bevlogen ambtenaar en de carrièremaker. We 
hebben gekeken naar de typen en hoe je die het best in beweging kan krijgen, door 
ze de goede vragen te stellen. Met filmpjes over hoe het wel en niet moet. 
 
# 12 maart De Doen en Laten box door Sandra Jaspers 
Doen en laten box gedaan: Uitgelegd hoe het werkt, het doel is inzichtelijk krijgen 
welke activiteiten aansluiten bij jouw drijfveren en welke niet. 
Het zijn een viertal stappen wat je doorloopt en aan het einde van je gesprek heb 
als resultaat  duidelijk welke activiteiten aansluiten bij je drijfveren, welke activiteiten 
je wilt ontplooien en bij welke activiteiten je energie verliest en dus moet laten. 
  
Dit is een leuk middel om in te zetten en zie je dat het niet nodig is om altijd testen in 
te zetten. 
Iedereen was enthousiast en een aantal hebben zelfs de doen en laten box 
aangeschaft en gebruiken het in hun trajecten. 
 
# 28 mei allen – afscheid Hans en hoe ga je aan de slag in coronatijd 
(bezinning) 
Hans neemt afscheid van de kring door andere werkinhoud. Zij was de oprichter en 
heeft de basis vorm gegeven. We staan hier uitgebreid bij stil en terwijl we online in 
gesprek zijn, worden bloemen en een cadeau bij haar aan de deur bezorgd. 
Vervolgens kiezen we een nieuwe voorzitter. Inge van Erkel neemt de rol van Hans 
over. 
We bekijken hoe we verder willen gaan. We inventariseren onderwerpen en we 
denken na over nieuwe leden. 
Vervolgens bespreken we ons werk in coronatijd. Wat zet je in, hoe ga je online om 
met je coachees, wat mis je of waar haal je juist winst uit.  
We spreken af dat we elkaar ook tussentijds opzoeken voor ondersteuning waar 
nodig bij deze nieuwe manier van werken.  
Na de zomer bekijken we per keer of we samen kunnen komen. Bv locatie Inge of 
een grotere locatie huren via Acress of dat we online gaan. We volgen hierin de 
coronaregels.  
 
# 24 september Ballenspel door Marrie Schoorl 
Eerste livesessie sinds de Corona. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. Anieta sluit aan 
als kandidaat-lid. We starten met een rondje hoe iedereen erbij zit en hoe het gaat 
werk & privé. Vervolgens gaan we onder begeleiding van Marrie het “ballenspel” 
doen. Om de beurt kiezen we et de ogen dicht en woord. Dan vertel je wat de 
betekenis van dit woord is voor jou. Dan kijk je naar de andere woorden die 
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eromheen staan en kies je daar nog een woord uit en vertel je waarom je dat woord 
hebt gekozen. Hierdoor zie je wat deze methodiek in coaching kan betekenen om 
te verdiepen. Wij hebben het gebruikt om elkaar beter te leren kennen en om ons 
voor te stellen aan het kandidaat-lid. Afgesloten met een rondje wat we komen 
brengen en halen in de kwaliteitskring. 
  
# 26 november Blijvend anders door Lisette Visser 
Iedereen die kennis en inzicht wil verkrijgen over hoe het werkt in jezelf. Waarbij het 
belangrijk is om eerst te weten hoe het in jezelf werkt, voordat je wat kan veranderen 
bij jezelf. De rol van kind en volwassene.  
Ik heb de groep eerst meegenomen door de theorie door middel van een 
presentatie. Daarna heb ik mijn ervaring gedeeld zoals het is ingezet binnen twee 
teams van mijn vorige werkgever.  
 
Ik heb de groep meegenomen in de verschillende aspecten die een rol spelen bij 
hoe het werkt in onszelf. Het bewustzijn, het denken, emoties, gevoelens, het 
verleden, het lichaam en de onvoorziene omstandigheden. Wat is zichtbaar en wat 
niet. 
 

  
Hoe werkt het kindreddingsysteem in ons. Het vechten, vluchten en verlammen. 
Hoe kun je dit doorbreken en hoe werkt dit in relatie tot een ander. 
 

  
 
We hebben aan het eind de theorie door middel van een oefening in de praktijk 
gebracht. 
Hierbij heb ik aan één van de leden gevraagd om zichzelf op papier te tekenen en 
te tekenen hoe haar eigen ruimte eruit ziet. Welke kleuren, is er een opening? Alles is 
hierbij mogelijk. 
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Daarna hier op doorgevraagd. 
 
Doel van de oefening: inzicht verkrijgen in hoe iemand zichzelf zie en of dit ook is wat 
degene wil. Hier op doorvragen wat heb je nodig om dit anders aan te pakken. 
Dit alles op een vragende manier doen en hierbij bij je gevoel blijven. 
 
 
 
5. Plannen 2021 

In het komend seizoen zullen we moeten kijken wat en hoe we kunnen kwa locatie. 
Dit in verband met Corona. Dit heeft ook invloed op de grootte van onze kring. Want 
als we samen kunnen komen, maar dan met minder mensen, dan kiezen we daar dit 
jaar voor. 
Onze ‘eigen’ locatie is bij Inge, maar als we meer ruimte nodig hebben kiezen we 
voor ruimte huren via Acress.  
Voor 2021 staan op de planning 
- Inzetten van de logische nivo’s 
- De museumdag (big Five) 
- Inzetten van eenvoudige oefeningen, ook voor coachees met een wat lager 

nivo. 
- Programma na de zomer wordt nog verder ingevuld 

 
6. Financiën 

We gebruiken tot op heden de locaties en voorzieningen kosteloos, daarom is 
afgesproken specifieke kosten zoals bij een bedankje, hoofdelijk om te slaan. De 
bijdrage van het Noloc die aangevraagd zal worden, willen we benutten voor bv. 
een verdiepingstraining, wellicht samen met een andere kwaliteitskring. Of, zoals 
hiervoor beschreven, voor het inhuren van een grotere locatie zodat we afstand 
kunnen houden. Dit is in dit seizoen 1x gebeurd. 
 
7. Tot slot 

Kring Apeldoorn-2 kijkt met plezier terug op het afgelopen jaar. De bijeenkomsten, 
die in goede sfeer verlopen, zijn leerzaam, bieden stof tot nadenken en inspiratie. 
Het heeft kortom bijgedragen aan het reflecteren op ons eigen handelen en het 
bevorderen van onze professionaliteit.  We leren van en stimuleren elkaar en weten 
elkaar ook buiten de kring te vinden.  
 
Inge van Erkel 
Apeldoorn, maart 2021 


