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Kwaliteitskring Rotterdam 1 

Jaarverslag 2021 
Algemeen  
De kwaliteitskring Rotterdam 1 is opgericht op 17 februari 2005 met als doel intervisie en het 
uitwisselen van ervaringen voor de leden van Noloc. Deelname aan de kwaliteitskring is gratis. 
Coördinator en oprichtster was Joke Tacoma. Vanaf januari 2017 rouleren we het coördinatorschap. In 
2021 was Irani Otten-Admiraal coördinator. In 2022 wordt Michel Gerritsen dat. 

Leden in 2021  
Joke Tacoma, Sjanie Brussee, Marianne Elbers, Ingrid van Ham, Irani Otten, Michel Gerritsen, Martine 
Uytdehaag, Babs Mouton, Liesbeth Vermeij 

Frequentie  
De kwaliteitskring Rotterdam komt iedere derde dinsdag van de oneven maand bij elkaar, met 
uitzondering van juli. In juni gaan we uit eten.  
 
19 januari 
Thema: Nieuw jaar kwaliteitskring. Bepalen programma voor aankomend jaar. Inleider: Irani. Verslag: 
Irani. Via MS Teams i.v.m. covid. Intervisie/ verkenning rond het thema ‘dood van een cliënt’. 
 
16 maart 
Intervisie onder leiding van Marianne aan de hand van het Tacoma-mode. We maakten een rondje uit 
intervisie casussen en de casus van Liesbeth is gebruikt. Verslag: Babs. 
 
18 mei  
Thema Ethische dilemma’s. Vooraf is een mail met voorbereiding gestuurd. We halen vragen op die 
we tegenkomen en die met ethische dilemma’s te maken hebben. Discusiie, tips en adviezenronde. 
We sluiten af met een gedicht. Inleider: Joke. Verslag: Ingrid. 
 
Juni 
Lunch wordt vanwege covid opgeschort. 
 
21 september 
Deskundigheidsbevordering door Michel en Martine georganiseerd inclusief lunch bij de Tuinen. 
Wandelcoaching met rouleren van gesprekspartner en oefeningen doen met elkaar. Vragen die je mee 
kunt nemen: 

• Wat is jouw leukste coachervaring? 
• Wat is jouw minst leuke coachervaring? 
• Waar loop jij op dit moment tegenaan bij jouw dagelijkse werkzaamheden? 
• Wat kan ik van jou leren? 
• Wat moet ik van jou weten om jou nog beter te leren kennen? 
• Wat zou je graag met mij willen delen? 
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23 november 
Er was geen planning deze sessie. Irani neemt de rol van inleider op zich. Marianne maakt het verslag. 
Thema’s: blended cliënten begeleiden; terugblik op Noloc congres; Ikigai; ondernemerschap; 
hercertificering.  

Samenstellen van agenda voor 2022 

Datum tijd Onderwerp geleid door verslag 

18-1 13.00 uur ondernemerschap, evaluatie doelen 
vorige jaar, hercertificering, agenda 
komend jaar verder aanvullen 

Martine Sjanie 

15-3 10.00 uur intervisie Babs Joke 

17-5 13.00 uur systemisch werken Sjanie 
Irani 

Martine 

20-9 10.00 uur intervisie   

15-11 13.00 uur deskundigheidsbevordering 
(ontwikkelingen op de arbeidsmarkt) 

Michel 
Marianne 

 

 

Financiën 
Op 1 jan 2021 hadden we € 277,50 in kas. 
Daar is € 250,00 van Noloc bijgekomen en er is voor € 170,00 aan kosten gemaakt. 
Resteert € 357,50. De bijdrage voor 2022 moet nog worden aangevraagd met het verslag van 2021. 
Per 8 september 2022 heeft Irani dit overgemaakt van Michel Gerritsen. 

Planning en wensen 2022 
De plannen zijn in december nog niet besproken. Verwachting: hetzelfde als voorgaande jaren: 
intervisie, thema's en methodes bespreken en in juni uit eten gaan.  
 
Irani Otten-Admiraal 
 
2022  


