
JAARVERSLAG 2019 
KWALITEITSKRING WOERDEN 

 
 
ALGEMEEN 
De kwaliteitskring is opgericht op 15 juni 2011. De vergaderlocatie is in Utrecht, op het kantoor van 
Staat van Dienst. In 2019 hebben Sonja, Kitty en Lydia de kring verlaten. Maar we hebben ook 3 nieuwe 
leden gekregen, te weten Arjen, Dorianne en Lisette en dat betekent dat we 2020 weer met 9 mensen 
starten. Echter, wel wetende dat Willem op de bijeenkomst in januari ook afscheid zal nemen. We gaan 
dus weer op zoek naar een paar nieuwe leden. 
 
  
21 JANUARI 2019   
   
Aanwezig:  Willem, Lydia, Denise, Magda en Birgit   
Afwezig:     Sonja, Jolanda en Hans   
   
Vertrekkende en nieuwe leden   
Kitty heeft vanwege de drukte in haar werk de kring verlaten. Sonja zal er de aankomende maanden 
niet bij kunnen zijn maar sluit zich in de loop van het jaar weer aan. Lisette Budding heeft mogelijk 
interesse om deel te gaan nemen maar was vanavond verhinderd.   
   
Ontwikkeladvies 45plus   
Als gevolg van de versoepeling van de regeling heeft Birgit in januari veel nieuwe aanmeldingen 
gekregen. Is dit bij de anderen ook zo? Hier en daar is een verzoek binnengekomen maar er heerst 
twijfel om er mee te beginnen, vanwege de papieren rompslomp, het beperkte budget en de lange 
termijn voordat de subsidie wordt uitbetaald. Laatstgenoemde blijkt in de praktijk echter zeer snel te 
gebeuren.   
   
Bevlogenheid   
Willem had 2 boeken gelezen over bevlogenheid in relatie tot werk. Eén daarvan viel hem erg tegen, 
‘Bevlogen aan het werk’ van Wilmar Schaufeli en Pieternel Dijkstra, was inhoudelijk beter. We hebben 
o.a. een drietal testjes (Ben ik werkverslaafd? Hoe bevlogen ben ik? Voel je je verveeld op het 
werk?) gedaan om onze eigen bevlogenheid te meten en hebben daar over doorgepraat. Tevens 
ingegaan op het Job Demands Resources model onderzoeksmodel.    
   
Loopbaanvisie   
Omdat vorige keer als onderwerp voor de bijeenkomsten o.a. artikelen uit Loopbaanvisie werden 
genoemd, kwam de vraag wie deze nog leest nu het digitaal is. Het blijkt dat dit een stuk minder is 
geworden. Een paar leden besloten om toch weer de papieren versie aan te willen vragen.   
   
Lopende acties   
• Locatie zoeken voor de workshop. Er zijn wat opties maar ideeën voor een sfeervolle,  
 betaalbare locatie zijn welkom.   
• Nieuwe deelnemer voor de kring. Als Lisette aansluit en na vertrek van Lydia zijn we halverwege het  

jaar met 8 mensen. Daar zou nog wel iemand bij mogen.   
   
   
  



4 MAART 2019   
   
Aanwezig: Willem, Lydia, Denise, Magda, Birgit, Lisette, Jolanda   
Afwezig:   Sonja en Hans   
   
• Lisette Budding is voor het eerst aanwezig. Kort voorstelrondje. Lisette is na haar studie in 

het HR vak gerold; DE, Rabobank, sinds 4,5 jaar als zelfstandige; coaching, trainingen   
 

• Voor 12 april is nog geen inspirerende, goedkope ruimte gevonden   
− Magda heeft het nodige onderzocht   
− Tip Anna Fora in het Maximapark; Birgit checkt dit   
− Correspondentie gaat over de app   

 
• We hebben gesproken over nog meer uitbreiding voor deze kring. Naast Lisette zouden er nog 

wel 2 nieuwe leden bij kunnen   
− Birgit pakt de communicatie hierover op   

 
• Lydia vervolgt met haar informatieve kennisdeling   

− De reis van de held; Lydia heeft deze workshop gevolgd   
Vanuit verschillende culturen is een reis van de held samengesteld. Aan de hand van 
kaarten wordt de zelfkennis verder onderzocht en verdiept   

− Boek; de 5 kindconclusies van Lisette Schuitemaker. Interessant boek over de conclusies 
die iemand als kind al genomen heeft: Ik ben niet welkom;  er is niet genoeg; ik ben niet 
genoeg; jij je zin; ik mag nooit meer verliezen; ik moet me gedragen   

Magda maakt de vergelijking met Schematherapie   
Willem noemt ook het boek ‘De kracht van de kwetsbaarheid’   
 

• Cirkels   
− Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan? Inez van Oord   
− De Roos van Leary   
− The golden circle etc.  
Lydia gaat verder met de inhoud van het boek van Inez van Oord. De basis in je leven kun je 
vormgeven als een cirkel. Vanuit je centrale kracht kunnen mensen naar buiten bewegen tot je 
mogelijk uit je eigen cirkel uit vliegt. Hoe gebeurt het naar buiten gaan in je eigen cirkel? Vaak is 
iemand alleen bezig in 1 kwadrant en verdrinkt uiteindelijk bijv. in processen en komt zo buiten 
de cirkel. De kunst is om weer meer naar de kern van je zijn te gaan>  
Wat zijn je 4 waarden? En ga deze weer onderzoeken in hoeverre deze nog aanwezig zijn in je 
leven. Vervolgens kun je om de waarden je talenten, vaardigheden en competenties te zijn. Wat 
zijn mijn naar buiten drijvende krachten? Wat leveren deze je op? (Aanvulling van Magda?  
  

We hebben doorgesproken over je waarden en hoe lastig het kan zijn om deze helder te krijgen. Zijn 
loopbaanwaarden dezelfde als je waarden in het leven?   
Methodiek om waarden te scoren aan de hand van je loopbaan; Lisette brengt deze 
in. Kernwaarden vs waarden; is het beter om 4 waarden te benoemen of alleen je kernwaarde?   
Jolanda noemt de logische niveaus van Bateson als krachtige methode voor het bepalen van je 
kernwaarde of missie.  

− Magda noemt nog het modellenboek. Deze neemt ze volgende keer mee.   
− Willem: Boek: De levensloop van de mens, van Bernard Lievegoed   
− Doorgesproken over meer aandacht voor de missie voor 60 plussers   
− Een hoogleraar gebruikt de assen van de cirkels ook voor maatschappelijke thema’s 

zoals duurzaamheid   
  

  



 
• W.v.t.t.k:   
− Enneagram, Offman; De kernkwaliteiten van het Enneagram   
− Hellen Palmer; Het Enneagram in bedrijf &organisatie   
− Willem gebruikt altijd als onderzoek; The strength finder; Marcus Buckingham   
− WPV   
− MBTI   
   
 

27 MEI 2019   
   
Aanwezig: Lisette, Magda, Birgit, Hans, Willem, Denise, Simone, Arjen, Dorianne, Jolanda   
   
• Intervisie: voortaan vast op de agenda zetten. Afspraken: twee mensen bereiden een casus voor, 

we stellen een rooster op. Een persoon is voor de vorm (proces) en een voor de inhoud. Jolanda 
stuurt een document toe waarin enkele vormen worden uitgelegd.   

 
• Magda heeft een cursus ‘Arbeidsmarktgerichte loopbaanprofessional’ gevolgd bij de academie 

voor arbeidsmarktcommunicatie. Verschil met loopbaanbegeleiding: het is van buiten naar 
binnen i.p.v. van binnen naar buiten denken. Je leert welke variabelen een rol spelen bij het 
vinden van een baan. Voordeel: je kunt kandidaten wat realiteitszin geven en meer 
arbeidsmarktbewust te maken. Gebruikte bronnen bijv.: werk.nl/ arbeidmarktinformatie (kijken 
naar de groei binnen een sector), CBS, Indeed, SBB/kans op werk. LinkedIn: bijv. kijken naar 
mensen die een opleiding hebben gedaan � de mensen opzoeken die achterin de lijst staan (die 
hebben de opleiding langer geleden afgerond) en dan kijken naar wat zij daarna zijn gaan doen.    

• De medewerker van de toekomst: flexibiliteit, netwerker, teamworker. Steeds meer ook als 
specialist jezelf profileren. Automatisering/digitalisering gaat ook over groepen hoger opgeleiden 
en niet meer alleen over de mbo’ers. Mensen die in schaal terug moeten na ontslag: bijv. op 
loonwijzer kijken wat een realistisch salaris is en welke bedrijven dit bieden. Sheet ‘kansen 
vergroten begint met startpunt bepalen’: je kunt iemand zelf laten bepalen waar hij staat. 
Toewerken naar kwadrant de rode loper. Tip: webinars volgen van de Academie. 
Doelgroependashboard. Ton Wilthagen youtube.   

• CMI-NOLOC: daarin wordt ook de arbeidsmarktkennis getoetst.    
 
• Dorianne, Simone en Arjen zijn vanavond voor het eerst bij de groep. We stellen ons aan elkaar 

voor. Binnen welke context werk je, welke kenmerkende loopbaanstappen heb je zelf gezet, wat 
kenmerkt jou in je vak, wat is je doelgroep, 1 of meer rollen buiten je werk.    

 
   
16 SEPTEMBER 2019   
   
Aanwezig: Birgit, Arjen, Hans, Willem, Jolanda, Magda, Dorianne, Lisette   
Afwezig: Denise   
  
Millennials Matter   
Presentatie van Hanneke van der Meer en Yvonne Hogt van het gelijknamige bureau. Boeiende 
presentatie omdat de vorm voor een deel bestond uit een dialoog met een millennial, Hanneke. Zij 
reageerde dan op thema’s zoals een millennial zou doen. Dat was informatief.   
In 2020 zijn 40% van de werkenden millennials. Hoogste tijd om ons goed af te stemmen op de 
kenmerken en behoeften van deze leeftijdsgroep (geboren tussen 1980 en 2000) of generatie.   
De vijf behoeften van de millennial:   

1. Gelijkwaardigheid (ze snappen hiërarchie niet; waarom weet een leidinggevende meer dan ik?   
2. Vrijheid: gewend eigen keuzes te maken, werken op een eigen manier.    



3. Willen wel veel aandacht en feedback. Hebben door de sociale media minder ervaring  
in social skills. Zijn minder geoefend in non-verbaal gedrag.   

4. Zelfontplooiing kan overal. Ze willen tegelijk leren en ervaren op meerdere manieren: reizen,  
moeder verzorgen, werken, privé etc.   

5. Impact: fame in five minutes. Willen snel iets groots doen; moeten leren dat in stukjes te  
kunnen hakken en aan te werken.   

De presentatie was zo interessant dat we tot 9 uur over dit thema hebben gesproken.   
    
Er bleef te weinig tijd over voor intervisie. Hans vertelde kort iets over de methode maar die gaan we 
de volgende keer oefenen.   
   
  
  



4 NOVEMBER 2019  
  
Aanwezig: Birgit, Arjen, Hans, Denise, Magda   
Afwezig: Willem, Jolanda, Dorianne, Lisette    
  
Intervisie  
Hans heeft een toelichting gegeven over Intervisie volgens de Balint methode. En vervolgens zijn we 
uitgebreid met een casus van Marga aan de slag gegaan.   
De volgende keer zal Marga intervisiebegeleider zijn. Volgens de agenda op basis van een casus van 
Willem maar het zou mooi zijn als anderen ook een casus meenemen!  
 

  
  
  
  



9 DECEMBER  
 
Aanwezig: Birgit, Arjen, Hans, Willem, Denis, Dorianne  
Afwezig: Jolanda, Magda, Lisette  
  
• Willem kondigt aan dat hij met de kring gaat stoppen. Zijn gezondheid en welbevinden zijn goed 

maar zijn leven is veranderd en daar horen andere keuzes bij. Willem zal er de volgende keer nog 
wel bij zijn. Hij vindt het onderwerp MBTI interessant en het geeft ons de gelegenheid om op een 
goede manier afscheid van hem te nemen en hij van ons.  

• Willem is eind september uit de projectgroep NOLOC/CMI gestapt (blijft verder nog wel actief 
binnen CMI). Deze samenwerking is in een impasse geraakt en hij is alle motivatie verloren om 
zich voor deze samenvoeging in te zetten.   

  
• Data 2020 Kwaliteitskring  

− Maandag 27 januari: MBTI (Dorianne en Arjen)  
− Maandag 9 maart  
− Maandag 20 april  
− Maandag 1 juni  
− Maandag 21 september  
− Maandag 2 november  
− Maandag 7 december  

  
• Onderwerpen die genoemd worden:  

− Boekbespreking: De Fun Factor. Stond voor vandaag op de agenda, maar wordt 
doorgeschoven naar volgend jaar.  

− Vergrijzing; de samenwerking tussen jong en oud op de werkvloer, het bijhouden van snelle 
technologische ontwikkelingen voor ouderen etc.  

− Studenten en jongeren en de druk waar ze onder staan; moeilijk om een goede start te 
maken op de arbeidsmarkt en een eigen leven op te bouwen door flexbanen, moeite met 
verkrijgen hypotheek, grote studieschuld etc.  

− Chronisch zieken, nav de NOLOC-workshop waar Magda naar toe is geweest op 9 december  
  

• Er is ruimte voor twee nieuwe leden. Dit vanwege het aangekondigde vertrek van Willem en 
omdat de opkomst bij de vergaderingen niet altijd volledig is, is er ruimte voor uitbreiding met 2 
leden. We kijken in eerste instantie in ons eigen netwerk voor geschikte kandidaten.  

  
• Intervisie; aan de hand van de Balint Methode, hebben we een casus van Willem behandeld.  
  

  
    

 
  
  
   
   
   
   
  
 


